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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
– испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4 
Правилника о спровођењу јавног конкурса за 
попуњавање радних места у Управи за извр-
шење 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: 112-6627/2020 од 27. 
августа 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места која се попуњавају: 

II ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ САДУ

1. Радно место шеф Одсека за 
медицинско-техничке послове
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању сарадника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Медицинске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту

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

2. Радно место медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању референта
2 извршиоца

Услови: завршена средња школа медицинске 
струке – смер медицински техничар, положен 
државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање две 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

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

3. Радно место инструктор возач
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, ауто-меха-
ничарске, ауто-електричарске ауто-лимарске 

струке, положен државни стручни испит и нај-
мање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

4. Радно место инструктор 
одржавања машина

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, механичарске 
струке, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

5. Радно место инструктор за израду 
бетонске галантерије

у Служби за обуку и упошљавање,  
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, грађевин-
ске струке, положен државни стручни испит и 
најмање две године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

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

6. Радно место фармацеутски 
техничар

у Служби за здравствену заштиту,  
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске 
струке – смер фармацеутски или медицински 
техничар, положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

7. Радно место домар инструктор
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, грађевинске, 
машинске или металске струке, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за противпо-
жарну заштиту и испит за руковаоца парних 
котлова и најмање две године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

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

Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а.

III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ

1. Радно место обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење, у звању 

командир
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен 
испит за звање командира и радно искуство у 
Служби за обезбеђење, односно на истим или 
одговарајућим пословима у складу са законом 
од шест месеци и током приправничког стажа, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција и мера 
– усмено, Правилник о начуну обављања посло-
ва у Служби за обезбеђење – усмено, вештина 
комуникације – непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

Место рада: Лесковац, 6. септембра 2.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству (у пријави назна-
чити редни број радног места из текста конкур-
са као и назив радног места за које се конку-
рише, име и презиме, датум и место рођења, 
адреса становања, мејл-адреса за контакт, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стру-
чне спреме прописане за радно место на које 
се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења прија-
ве 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 
матичне 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;
- уверење из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (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;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату 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 кон-
курса био у радном односу – заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту у области здрас-
твене заштите или оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном 
испиту (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); у складу са чланом 101 
Закона о државним службеницима државни 
стручни испит нису дужни да полажу држав-
ни службеници који су здравствени радници 
или здравствени сарадници у Управи за извр-
шење кривичних санкција, који су у обавези 
да полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за звање командир 
за радно место обезбеђење завода под редним 
бројем 1 у ОЗ Лесковац;
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- 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 интер-
нет презентацији Министарства правде, на сле-
дећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.
rs/tekst/9998/konkursi.php.

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

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, 
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доста-
ве доказе о којима службену евиденцију воде 
други органи, у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама. 

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

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

V Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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 (члан 45 став 1 Закона о 
државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кри-

вичних санкција прописано је да се у радни 
однос не може се примити лице које је осуђено 
због кривичног дела које се гони по службеној 
дужности, лице против кога се води кривич-
ни поступак за кривично дело које се гони по 
службеној дужности, лице које је осуђено на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од 
три месеца и лице за које, у складу са пропи-
сима којима је уређено вршење безбедносних 
провера, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VII Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама завода.

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

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

IX Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљко-
вић, тел. 011/363-1059, радним данима од 12 до 
14 часова.

X Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да 
се запосли пунолетан држављанин Републи-
ке Србије који има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест  
месеци. 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 овим 
законом.

Државни службеник који је у радном односу 
на неодређено време мора да има положен 
државни стручни испит. Пробни рад је обаве-
зан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, а нису приправници, нити 
раде у кабинету.

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

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та 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 
приложени 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 
службеним путем вршити безбедносну проверу, 
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кри-
вичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Упра-
ве за извршење кривичних санкција, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Кнеза Милоша 20, Београд

На основу члана 9 став 3 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС” брoj 2/19), Закључка, Одбора за админи-
стративно-буџетска и мандатно-имунитетска 
питања Народне скупштине, о давању саглас-
ности Комисији за контролу државне помоћи 
за заснивање радног односа са новим лицима 
и додатно радно ангажовање 21 број: 112-
25/21-2 од 28. јануара 2021. године, члана 3 ст. 
8-10 Правилника о попуњавању радних места 
у Комисији за контролу државне помоћи, број 
110-00-00004/2021-01 од 4. фебруара 2021. 
године и број: 110-00-00018/2021-01 од 14. 
маја 2021. године и Одлуке председника Коми-
сије за контролу државне помоћи број 112-01-
00026/2021-01 од 18. маја 2021. године, у Коми-
сији за контролу државне помоћи оглашава се:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Датум оглашавања: 2. јун 2021. године. 
Датум истека рока за пријављивање је 10. јун 
2021. године.

II Орган у коме се радна места попуња-
вају: Комисија за контролу државне помоћи, 
Београд, Кнеза Милоша 20 

III Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу државне 
помоћи, у звању виши аналитичар

Одељење за контролу државне помоћи
1 извршилац

Опис послова: Предузима поједине радње у 
управном поступку; учествује у припреми подза-
конских аката која доноси Комисија и припреми 
предлога подзаконских аката које доноси Вла-
да; учествује у припреми мишљења о усклађе-
ности прописа са правилима о додели државне 
помоћи; учествује у изради предлога одлука; 
припрема прилоге за рад у преговарачким гру-
пама у вези са процесом преговора Републи-
ке Србије о приступању ЕУ; припрема прилоге 
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за секторске анализе мера државне помоћи у 
одређеном сектору привреде које могу значајно 
ограничити или нарушити конкуренцију; учест-
вује у припреми годишњег извештаја о додеље-
ној државној помоћи и извештаја о попису шема 
државне помоћи; израђује потребне анализе у 
сврху утврђивања свих релевантних чињеница 
и околности за доношење одлука у конкретним 
предметима; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, да испуњава опште услове за рад у 
државним органима, да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци, као и да поседује 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за анализу и 
извештавање, у звању аналитичар

Одељење за контролу државне помоћи
1 извршилац

Опис послова: Предузима поједине радње 
у поступку; припрема прилог из области кон-
троле државне помоћи у циљу ажурирања 
Националног програма за усвајање правних 
тековина ЕУ и прилоге за преговарачке гру-
пе у вези са процесом преговора Републи-
ке Србије о приступању ЕУ; води регистре 
државне помоћи за коју постоји обавеза прија-
ве, додељене државне помоћи и de minimis 
помоћи; припрема прилоге за извештај о 
секторским анализама; прикупља податке од 
давалаца државне помоћи ради израде пред-
лога годишњег извештаја о додељеној држав-
ној помоћи у Републици Србији; прикупља 
податке ради израде годишњег извештаја о 
попису шема државне помоћи; утврђује рефе-
рентне и дисконтне каматне стопе; припре-
ма предлоге пројеката, пројектних захтева 
и спроводи све потребне активности веза-
не за реализацију одобрених пројеката за 
коришћење фондова ЕУ (предприступних и 
по приступању Републике Србије ЕУ) и других 
билатералних пројеката, а у складу са методо-
логијом и захтевима ЕУ; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, да испуњава опште услове за рад у 
државним органима, да има најмање три годи-
на радног искуства у струци, као и да поседује 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за финансијске 
послове, у звању виши саветник

Одељење за опште, правне и 
финансијске послове

1 извршилац

Опис послова: Прати спровођење законитог, 
наменског и економичног трошења буџетских 
средстава и сарађује са другим државним орга-
нима у вези са применом прописа из области 
буџетског рачуноводства; евидентира и пра-
ти реализацију буџета у складу са одобреним 
месечним квотама и апропријацијама; припре-
ма нацрт финансијског плана Комисије; прати 

и врши усаглашавање књиговодственог стања; 
припрема решења и захтеве за исплату средста-
ва и врши сва друга плаћања за потребе Коми-
сије; контролише финансијску документацију 
и захтеве за плаћање; врши промену квоте и 
промену у апропријацији; израђује извештаје и 
решења за исплату (боловање, превоз, отпрем-
нине и сл.); обрачунава порезе и доприносе за 
обавезно социјално осигурање; врши обрачун 
по основу уговора о привременим и повреме-
ним пословима; подноси пореске пријаве; врши 
обрачун и исплату по уговорима о делу; врши 
обрачун и исплату солидарних помоћи и других 
личних примања; врши обрачун и исплату за 
службена путовања у земљи и иностранству и 
исплату аконтација; води помоћне књиге књи-
говодства и друге евиденције; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама из научне области 
економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање седам година радног искуства у стру-
ци, као и да поседује потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место за правне и 
кадровске послове, у звању 

самостални саветник
Одељење за опште, правне и 

финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема акте који се одно-
се на организацију рада Комисије; учествује 
у изради кадровског плана; припрема акте и 
спроводи поступке који се односе на регру-
товање, селекцију и пријем нових кадро-
ва; израђује општа и појединачна акта који 
се односе на остваривање права, обавеза и 
одговорности из радног односа; припрема уго-
воре и споразуме; израђује спецификацију и 
опис послова; прати и анализира потребе за 
обукама и стручним усавршавањем државних 
службеника Комисије и израђује извештаје 
о обукама и усавршавању запослених; пра-
ти прописе из делокруга рада сектора; пру-
жа дисциплинској комисији стручну подрш-
ку и учествује у спровођењу дисциплинског 
поступка; управља базом података из области 
људских ресурса; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама из научне области 
правне науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање пет година радног искуства у струци, 
као и да поседује потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место за међународну 
сарадњу, у звању млађи саветник

Одељење за опште, правне и 
финансијске послове

1 извршилац

Опис послова: Одржава комуникацију и 
сарадњу са међународним органима и орга-
низацијама и предлаже мере за унапређење 
сарадње по упутствима и под надзором руково-

диоца; прати испуњавање обавеза предузетих 
на основу ратификованих међународних кон-
венција и обавеза које проистичу из чланства у 
међународним и регионалним институцијама и 
организацијама; води одговарајуће евиденције, 
израђује материјал и извештаје о спровођењу 
међународних пројеката и програма; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима, као и да поседује 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

6. Радно место за административне 
и канцеларијске послове, у звању 

сарадник
Одељење за опште, правне и 

финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Координира пословне сас-
танке председника Комисије, чланова Савета 
и секретара и води записнике са састанака; 
стара се о приспелој пошти и другој докумен-
тацији и њеном правовременом достављању 
унутрашњим организационим јединицама; води 
евиденције контакт особа представника држав-
них органа и других органа и организација; 
учествује у припреми седница Савета; при-
купља материјале за седнице Савета; израђује 
записнике са седница Савета и стара се о дос-
тављању изворника записника; води евиден-
ције о одржаним седницама и одлукама Савета; 
стара се о објављивању одлука Савета; обавља 
сву потребну пословну комуникацију; обавља 
друге послове по налогу руководиоца.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године и три годи-
не радног искуства у струци, као и да поседује 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место за административне 
и оперативне послове, у звању 

референт
Одељење за опште, правне и 

финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем, преглед, евиден-
цију и разврставање поште и предмета, као и 
отпрему поште и друге курирске послове; стара 
се о архивирању и чувању предмета; стара се о 
правилном руковању поверљивим поштанским 
пошиљкама достављеним Комисији у складу са 
добијеним овлашћењима; припрема извештаје 
о предметима у обради; врши организационе 
послове (пријем странака и организација сас-
танака по налогу секретара); води евиденције 
за унутрашње потребе органа и с тим у вези 
израђује информације; стара се о набавци рад-
ног и потрошног материјала; учествује у изради 
Информатора о раду; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање и нај-
мање две године радног искуства у струци, као 
и да поседује потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.
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IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компе-
тенција. Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом. Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција:
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – 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 фото-
копији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције. 
Резултати провере општих функционалних ком-
петенција кандидата који је испунио мерила на 
провери општих функционалних компетенција 
у претходном конкурсном поступку имају важ-
ност трајања у свим конкурсним поступцима у 
наредне две године од дана спроведене про-
вере.

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
страници Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (примена 
номо-техничких и правно-техничких правила за 
израду правних аката (усаглашеност прописа и 
општих аката у правном систему)) – провера-
ваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон о 
контроли државне помоћи, Статут Комисије за 
контролу државне помоћи, Уредба о правилима 
и условима за доделу помоћи мале вредности 
(de minimis помоћи) – провераваће се путем 
писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку) – провера-
ваће се путем писане симулације. 

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем писане симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Статут Комисије 
за контролу државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку) – провера-
ваће се путем писане симулације. 

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем писане симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Статут Комисије 
за контролу државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место − познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Посебан колективни уговор за државне органе 
и Закон о порезу на доходак грађана) – прове-
раваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада управљања људским ресурсима 
(радно-правни односи у државним органима) – 
провераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Статут Комисије 
за контролу државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Закон о државним службеницима и Уредба о 
припреми кадровског плана у државним орга-
нима) – провераваће се путем писане симу-
лације.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем писане симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног мес-
та (Закон о министарствима) – провераваће се 
путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административних послова (канце-
ларијско пословање) – провераваће се путем 
писане симулације.

2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Статут Комисије 
за контролу државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Уредба о канцеларијском пословању органа 
државне управе; Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе) – провера-
ваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административних послова – мето-
де и технике прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података – про-
вераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Статут Комисије 
за контролу државне помоћи) – провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Уредба о канцеларијском пословању органа 
државне управе; Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе) – провера-
ваће се путем писане симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет страни-
ци Комисије за контролу државне помоћи www.
kkdp.gov.rs.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Резултати провере понашајних компетенција 
кандидата у једном конкурсном поступку имају 
важност трајања у свим конкурсним поступцима 
који се спроводе у наредне две године од дана 
спроведене провере.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредно-
вање кандидата за сва радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провера-
ваће се путем интервјуа са Конкурсном коми-
сијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
електронским путем, на адресу: konkurs@kkdp.
gov.rs, са назнаком у предмету имејла: „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места (назив радног места)“.

Чланом 16 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним 
органима прописано је да се пријаве на јав-
ни конкурс могу поднети на начин који одре-
ди конкурсна комисија, електронским путем, 
поштом или непосредно на адресу наведену у 
тексту огласа. 

У складу са претходно наведеним, имајући 
у виду да се пријава подноси електронским 
путем, на месту које је предвиђено за потпис 
потребно је да кандидат напише своје име и 
презиме, а потписује је непосредно пре почет-
ка прве фазе изборног поступка. Конкурсна 
комисија ће одбацити као недопуштену пријаву 
поднету на другачији начин, односно на другу 
адресу која није дефинисана у тексту огласа. 
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VI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јелена Штуловић Прекић, тел. 
066/8668-702, од 9.00 до 13.00 часова.

VII Општи услови за запослење: држа- 
вљанство Републике Србије; да је канди-
дат пунолетан; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Конкурсна 
комисија ће сматрати благовремено поднете 
пријаве оне пријаве које су послате до 24 часа 
последњег дана рока.

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет страници Комисије за 
контролу државне помоћи.

Пример исправно попуњеног обрасца можете 
пронаћи на линку https://www.suk.gov.rs/extfile/
sr/929/Primeri%20obrazaca.rar. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на контакт 
(број телефона или електронску адресу), коју 
је у пријави назначио за доставу обавештења.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 
– др. пропис) прописано је, између осталог, да 
су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

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 / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку. Кандидати који не доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Комисије за 
контролу државне помоћи. 

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

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

XIII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 15. јуна 2021. године, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на начин који су у 
пријави назначили за доставу обавештења. 

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у пословним просторија-
ма Комисије за контролу државне помоћи о 
чему ће кандидати бити обавештени. 

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на имејл адресе, које наведу 
у својим обрасцима пријаве.

Напомена: У складу са чланом 100 Закона о 
државним службеницима, државни службеник 
који је у радном односу на неодређено време 
мора да има положен државни стручни испит. 
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 

положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду 
који је засновао радни однос на неодређе-
но време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време, а који 
нема положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао председник Комисије за кон-
тролу државне помоћи.

Овај конкурс се објављује на интернет страни-
ци (www.kkdp.gov.rs) и огласној табли Коми-
сије за контролу државне помоћи, на порталу 
е-Управе, на интернет страници и периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-3877/2021 од 27. 
априла 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се раднo местo попуњава: 
Министарство финансија – Управа за слободне 
зоне, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II Радно место којe се попуњава: 

Радно место за финансијско-
материјалне послове у звању 

самостални саветник
Одсек за правне, кадровске, 

финансијске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлог приоритет-
них области финансирања и предлога финан-
сијског плана за израду Закона о буџету; прати 
прописе којима се уређује финансијско посло-
вање корисника буџетских средстава; прати 
спровођење законитог, наменског и економич-
ног трошења буџетских средстава и врши ана-
лизу кретања трошкова; врши обрачун плата, 
додатака, социјалних давања и накнада трош-
кова за запослене, као и друге финансијско-ма-
теријалне послове; прати извршење Буџета, 
усаглашава и врши сравњење књиговодстве-
ног стања главне књиге Трезора са помоћним 
евиденцијама и израђује извештаје о извршењу 
буџета на периодичном и годишњем нивоу; 
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припрема план јавних набавки, учествује у 
спровођењу поступака јавних набавки и води 
евиденцију о реализацији закључених уговора 
о додељеним јавним набавкама; обавља при-
премне радње за реализацију пописа имовине 
и припрема предлог завршног рачуна; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
или техничко-технолошких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и  најмање пет 
година радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Нови Београд, Омладинских бри-
гада 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се у више 
обавезних фаза, и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних ком-
петенција, провера понашајних компетенција 
и интервју са комисијом. У свакој фази избор-
ног поступка врши се вредновање кандидата и 
само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у 
једној фази изборног поступка може да учест-
вује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази. 

Компетенције које се проверавају у избор- 
ном поступку:

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
1. организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено); 
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако учесник конкурса посе-
дује важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведених области и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције. Информације o 
материјалимa за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

- Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (извршење буџета) – провераваће се писме-
но путем симулације. 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о ближим крите-
ријумима за оцену економске оправданости 
одређивања подручја слободне зоне) – прове-
раваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о пла-
тама државних службеника и намештеника) – 
провераваће се писмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
кометенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Министарства финансија – Управе за 
слободне зоне – www.usz.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенције: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
– провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорка понашања и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу: Минис-
тарство финансија – Управа за слободне зоне, 
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд 
или се подносе непосредно на писарници Упра-
ве за заједничке послове републичких органа, 
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс“. 

V Лицe задуженo за давање обавештења 
о конкурсу: Мери Манић, тел. 011/3117-326 од 
9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства финансија – Управе за 
слободне зоне или у штампаној верзији на 
писарници Управе за заједничке послове репу-
бличких органа, Омладинских бригада 1, 11070 
Нови Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-

ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство). Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама. 

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник 
конкурса у делу  Изјава* у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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 поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Министарства 
финансија – Управа за слободне зоне, Нови 
Београд, Омладинских бригада 1.

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
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који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 20. јула 2021. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни писаним путем на адресе које су навели у 
својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провере општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) 
и у просторијама Министарства финансија – 
Управа за слободне зоне, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електрон-
ске адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.
 
Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, 
полажу државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног орга-
на (јавног бележника, у општинској управи 
или суду), биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за слободне 
зоне у Министарству финансија.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.usz.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa финансија – Управе за слободне зоне; 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Mинис-
тарство унутрашњих послова, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра – начелник 
Сектора за људске ресурсе

у Министарству унутрашњих послова

Опис послова: планира, организује, делегира 
задатке, прати, контролише и оцењује запос-
лене; представља Министарство; припрема 
програме и планове рада; прати реализацију 
послова и даје смернице; анализира пробле-
ме у вршењу планираних послова, припрема 
смернице и упутства за уједначавање и при-
мену најбоље праксе; израђује предлоге пла-
на потребних финансијских и материјалних 
средстава за рад; прати и контролише изра-
ду извештаја о раду организационе јединице 
којом руководи; упознаје министра о посту-
пању организационе јединице којом руководи; 
даје мишљења и упутства за спровођење про-
писа из делокруга рада; прати учинак запосле-
них и предлаже потребне обуке за унапређење 
и развој запослених; промовише и обезбеђује 
услове за реализацију активности у области 
европских интеграција делокруга рада; учест-
вује у раду радних тела Владе и формира рад-
на тела; планира, организује и контролише 
све неопходне елементе везане за безбедност 
у свом делокругу рада; израђује опште акте 
из надлежности; води поступак и одлучује 
у управним стварима; доноси одлуке у делу 
организационог и нормативног унапређења из 
делокруга рада; обавља и друге послове који 
му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука, ИМТ и двопредметне студије, Војна ака-
демија, најмање девет година радног искуства 
у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руко-
водећим радним местима или пет година рад-
ног искуства на руководећим радним местима, 
положен државни стручни испит као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

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

Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција 
за област рада послови руковођења (упра-
вљање променама) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција 
за област рада послови управљања људ-
ским ресурсима (управљањe људским ресур-
сима базирано на компетенцијама) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетен-
ције за радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон 
о државним службеницима) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираног на компе-
тенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне 
податке; адресу становања; телефон, електрон-
ску адресу; образовање, стручне и друге испи-
те подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у држав-
ним органима. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

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

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

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

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Доказ који се прилажe уз образац пријаве je: 
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 ослобађа од провере опште 
компетенције „дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом: уверењe о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома о 
стручној спреми; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
достављају уверење о положеном правосуд-
ном испиту); исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство).

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

Лице које нема положен државни стручни 
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу прија-
ве, да пријави полагање тог испита у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе 
у року од 5 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном 
државном стручном испиту у року од 20 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016 и 95/18) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведе за коју се од пред-
виђених могућности опредељује, да орган при-
бави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. 

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

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

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен 
Чавић, тел. 011/3130-901, Служба за упра-
вљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији и oгласној табли Министарства 
унутрашњих послова, на интернет презента-
цији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

Термини који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

На основу чл. 61 Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 
81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 
104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018), одредби 
чл. 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019), на 
основу Правилника о саставу конкурсне коми-
сије, начину провере компетенција, критерију-
мима и мерилима за избор за извршилачка рад-
на места у судовима и јавним тужилаштвима 
(„Службени гласник РС“, број 30 од 25. апри-
ла 2019. године), а у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места Основног суда у Обреновцу I Су.1-7/19 од 
08.03.2019. године, измењеним Правилником о 
измени Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Основном суду 
у Обреновцу I Су.9-1/20 од 12.08.2020. годи-
не и Кадровског плана за 2021 број: 119-01-
194/2020-03 од 27.04.2021 године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
У ОСНОВНОМ СУДУ У ОБРЕНОВЦУ

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Обреновцу, Обреновац, Алексан-
дра Аце Симовића 9а

1. Радно место које се попуњава:

Радно место виши судијски сарадник
звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са 
радом судија у појединим предметима, израђује 
нацрте судских одлука и припрема правне ста-

вове за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и по упут-
ствима судије друге стручне послове и по нало-
гу председника Суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовањеиз области 
правне науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит и најмање две године 
радног искуства у струци након положеног пра-
восудног испита. 

II Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
две фазе: фазе у којој се проверавају посебне 
функционалне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

1. Провера посебних функционалних ком-
петенција:
Посебна функционална компетенција за радно 
место вишег судијског сарадника – познавање 
прописа: Закона о општем управном поступ-
ку, Закона о државним службеницима, Закон 
о раду и познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда – про-
вераће се вршити писаним путем – теста. 

Посебна функционална компетенција за рад-
но место судијски помоћник – виши судијски 
сарадник – поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката 
– провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција за рад-
но место судијски помоћник – виши судијски 
сарадник – презентерске вештине, вештине 
управљања поступком и вештине извештавања 
у предметима – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција за рад-
но место вишег судијског сарадника – позна-
вање канцеларијског пословања – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са канди-
датом.

Посебна функционална компетенција за радно 
место вишег судијског сарадника – познавње 
рада на рачунару – провераће се вршити прак-
тичним радом на рачунару.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора из базе питања објављене на интер-
нет презентацији Основног суда у Обреновцу. 
Кандидат може на свако питање дати, однос-
но заокружити само један одговор. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра се 
као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту 
служи недозвољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, прпи-
сивањем и др.), комисија ће удаљити кандидата 
са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест. Време за издраду теста је 
45 минута.

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на радном месту 
за вишег судијског сарадника и прихватање 
вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

III Трајање радног односа и место рада: 
За радно место виши судијски сарадник радни 
однос се заснива на неодређено време у Основ-
ном суду у Обреновцу, Александра Аце Симо-
вића 9а.
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IV Општи услови за рад на радном месту: 
да је учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; да учеснику конкурса није 
раније престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног одно-
са; да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Основног суда у Обреновцу 
(https://www.ob.os.sud.rs/). Пријаве на јавни 
конкурс подносе се на шалтеру пријема Осно-
вног суда у Обреновцу, Александра Аце Симо-
вића 9а, са назнаком„За јавни конкурс”. Прили-
ком предаје пријаве на конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија 
састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносиоци пријаве се 
обавештавају о додељеној шифри у року од 3 
дана од дана пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

VII Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: образац пријаве на конкурс који 
мора бити лично потписан, две године радног 
искуства у правосудним органима, биографија 
са наводима о досадашњем радном искуству, 
диплома којом се потврђује стручна спрема, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном правосудном испиту, исправе који-
ма се доказује радно искуство у струци (потвр-
де, решења, уговори и други акти  из којих се 
може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство), потврда да учеснику конкурса 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издат од стране државног органа у коме 
је учесник јавног конкурса био у радном односу, 
уверење да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци издате од 
стране Министарства унутрашњих послова РС, 
не старија од 6 месеци. 

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Биљана Коцић, контакт телефон: 
011/8720-174. 

Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесни-
цима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у образцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Основног суда у Обре-
новцу. Кандати ће о датуму и времену бити 
обавештени на контакте које наведу у својим 
образцима пријаве. 

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-

них, уверерње о положеномо правосудном 
испиту и уверерње да кандидат није осуђиван. 
Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“, број 18/16) приписано је да је 
орган дужан да по службеној дужности у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 ст. 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучи-
вање осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (чл. 103 ст. 
3). Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне приајве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене.

Сагласно чл. 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
пентенција.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Основног суда 
у Обреновцу.

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

Основни суд у Обреновцу не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инва-
лидитета. Конкуренција се заснива на квалите-
ту и отворена је за све који испуњавају про-
писане услове. Сви изрази и појмови који су у 
овом огласу изражени у граматичком мушком 
року односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање, на порталу е-Управе, 
као и на интернет презентацији Основног суда 
у Обреновцу (https://www.ob.os.sud.rs/) и на 
огласној табли Основног суда у Обреновцу.

Образац пријаве на конкурс може се преузети 
на звачничној интернет презентацији Основног 
суда у Обреновцу (https://www.ob.os.sud.rs/).

НОВИ СА Д

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац
Максима Горког 17

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: Директор туристичке организа-
ције представља и заступа организацију, орга-
низује и руководи радом организације, доноси 
правилник о организацији и систематизацији 
послова, предлаже акте које доноси Управни 
одбор, извршава одлуке Управног одбора и 
предузима мере за њихово спровођење, стара 
се о законитости рада, одговара за коришћење 
и располагање имовином, врши друге послове 
утврђене законом и статутом.

Услови: За директора туристичке организа-
ције може бити именовано лице које поред 

општих испуњава и следеће услове: да има VII, 
VI или IV степен стручне спреме, смер турис-
тичких или друштвених наука, радно искуство 
најмање 4 године, од чега најмање 2 године на 
руководећим пословима, најмање 1 годину рад-
ног искуства у области туризма, да не постоје 
законске сметње за његово именовање, позна-
вање једног страног језика, познавање рада 
на рачунару, поседовање организационих 
способности и вештине добре комуникације. 
Директор се бира на период од четири годи-
не и може бити поново биран. Стручна оспо-
собљеност, знања и вештине кандидата за име-
новање директора оцењују се увидом у податке 
из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно 
на други одговарајући начин сходно потребама 
рада јавне службе, у складу са Законом о јав-
ним службама. 

Место рада: Бачки Петровац, Максима Гор-
ког 2, Зграда Туристичке организације општи-
не Бачки Петровац. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана и почиње да тече од дана објављи-
вања јавног конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријава треба да садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу ста-
новања, податке о образовању, контакт теле-
фон и имејл-адресу, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на јавни конкурс и одговорностима 
на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима 
знања. Лице за давање обавештења о јавном 
конкурсу је Владимир Фабри, контак теле-
фон: 021/780-4780. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Управном одбору Туристичке орга-
низације општине Бачки Петровац – конкурс 
за избор директора, Улица Максима Горког 
17, Бачки Петровац, канцеларија Туристичке 
организације, са назнаком “За Јавни конкурс 
– за избор директора Туристичке организације 
општине Бачки Петровац”.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву: 
извод из матичне књиге рођених, очита-
на важећа лична карта, оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању, исправе 
којима се доказује радно искуство (потврде и 
други акти из којих се доказује да има најмање 
4 године радног искуства, 2 године на руково-
дећим позицијама и 1 година у области тури-
зма), потврда (уверење) од надлежног органа 
да лице није осуђивано, уверење о познавању 
страног језика (диплома, потврда) уколико је 
поседује, познавање рада на рачунару, посе-
довање организационих способности и вешти-
не добре комуникације – проверава се при-
ликом разговора са кандидатом. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код надлежног органа. Неблаговре-
мене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Управни одбор 
ће одбацити закључком против којег није 
допуштена жалба. Јавни конкурс се оглашава 
у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање, на огласној табли оснивача 
јавне службе (Скупштина општине Бачки Пет-
ровац), као и на званичној интернет презента-
цији Општине Бачки Петровац. Јавни конкурс 
почиње да важи даном објављивања у публи-
кацији „Послови“, почевши од 02.06.2021 годи-
не и траје 10 дана.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

https://www.ob.os.sud.rs/
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Администрација и управа

КРАЉЕВО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО СТАМБЕНО“

36000 Краљево, Цара Лазара 84а

Референт за управљање 
некретнинама и маркетинг

Опис посла: вођење, праћење и ажурирање 
стања по питању комерцијалних непокрет-
ности у јавној својини којима управља Пре-
дузеће; праћење, ажурирање и предузимање 
мера за побољшање система за финансијско 
управљање и контролу стања непокретности; 
извештавање о финансијском стању, тј. упла-
тама и дуговањима закупаца; предлагање мера 
за закупце који не измирују редовно своје оба-
везе; одговарање на захтеве закупаца и коор-
динирање са другим службама у Предузећу или 
другим предузећима и установама у решавању 
проблема; предлагање предузимања мера за 
решавање проблема који се тичу одржавања 
непокретности; учествовању у раду Комисије 
за примопредају непокретности; вођење доку-
ментације активних закупаца и архивирање 
неактивних предмета; припремање и праћење 
реализације оглашавања непокретности за 
издавање; учествовање у раду Комисије за 
издавање непокретности; припрема неопходне 
документације за закључење уговора о давању 
непокретности у закуп; обилажење и контро-
лисање стања непокретности, евидентирање 
проблема и обавештавање надлежних о томе; 
вођење записника са седница Надзорног одбо-
ра; старање о реализацији одлука и других ака-
та са седница Надзорног одбора.

Услови: Кандидат мора бити старији од 18 годи-
на; да има средњу стручну спрему економске 
струке; да познаје рад на рачунару, а посебно 
програме за обраду података Excel и Word; нај-
мање 2 године радног искуства у својој струци и 
то на пословима давања у закуп непокретности 
у јавној својини; возачка дозвола Б категорије. 
Документација којом се доказује испуњеност 
општих и посебних услова за радно место за које 
је расписан јавни конкурс: копија личне карте; 
копија дипломе о средњем образовању економ-
ске струке; потврда о радном искуству у стру-
ци и то на пословима давања у закуп непокрет-
ности у јавној својини; копија возачке дозволе. 
Сви кандидати који буду поднели благовремене 
и потпуне пријаве на конкурс биће тестирани. 
Резултат тестирања и позив кандидатима на 
разговор (интервју) објављује конкурсна коми-
сија на веб-страници предузећа: www.gskv.rs. 
На разговор (интервју) са конкурсном комисијом 
биће позвани кандидати који остваре право на 
приступ интервјуу, односно ако су остварили нај-
мање 50% бодова од укупног броја бодова. Рок 
за подношење пријава кандидата на конкурс је 
осам дана од дана објављивања јавног конкурса 
на огласној табли и интернет страници Јавног 
предузећа „Градско стамбено“, Краљево и на 
огласној табли и интернет страници Националне 
службе за запошљавање – Филијала Краљево. 
Напомена: Пријаву је потребно својеручно пот-
писати. Веб-страница предузећа на којој ће се  
објавити области провере, правни и други изво-
ри за припрему кандидата за тестирање, време 
и место одржавања тестирања: www.gskv.rs, на 
којој ће у року од 5 дана од расписивања овог 
јавног конкурса бити објављено време и место 
одржавања тестирања. Пријаве се достављају 
поштом, препоручено, на адресу: Јавно преду-
зеће „Градско стамбено” Краљево, Цара Лазара 
84а, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава у 
поступку запошљавања по Јавном конкурсу – 
не отварати“. Напомена: Исправе се прилажу 
у неовереној копији; предузеће ће поштом или 
електронском поштом обавестити све канди-
дате са ранг-листе о извршеном избору канди-

дата по конкурсу. Уз пријаву на јавни конкурс 
кандидати су у обавези да доставе потписану 
сагласност за обраду података о личности чији 
образац је објављен на веб-страници преду-
зећа: www.gskv.rs.

ЛЕСКОВАЦ 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БОЈНИК

16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/3152-448

Директор
на мандатни период од 4 године

Обавезе и одговорности директора: Предста-
вља и заступа ТО, организује и руководи радом 
ТО, предлаже акте које доноси Управни одбор, 
доноси Правилник о раду, извршава одлуке 
Управног одбора и предузима мере за њихо-
во спровођење, стара се о законитости рада и 
одговара за коришћење и располагање имови-
ном, обезбеђује законитост рада ТО, врши дру-
ге послове утврђене законом и Статутом. Избор 
и именовање се врше на мандатни период од 
4 (четири) године са правом поновног избора.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: 1) да поседује високо образовање сте-
чено на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, 2) радно искуство од 
четири године, од чега најмање две године на 
руководећим пословима, 3) активно зњање стр-
ног језика који је обухваћен наставним планом 
и програмом министарства надлежног за посло-
ве просвете, 4) да поседује организационе спо-
собности, 5) да познаје рад на рачунару (MC 
Office, интернет), 6) да нема законских сметњи 
за његово именовање. Неопходно је и да кан-
дидат поднесе следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рене фотокопија), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверене фотокопија), диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверене 
фотокопија), доказ о радном искуств (фотоко-
пија радне књижице), увеерење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и да се про-
тив њега не води кривични поступак, оверену 
фотокопију личне карте, биографију (CV). Рок 
за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана 
објављивања. Јавни конкурс се оглашава у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање и на интернет страници Турис-
тичке организације општине Бојник. Пријаве 
слати на следећу адресу: Трг слободе 3, 16205 
Бојник у затвореној коверти са назнаком: „За 
јавни конкурс за избор директора Туристичке 
организације општине Бојник“. Неблаговре-
мене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Далиборка 
Стојановић, контакт телефон: 016/315-0148.

НОВИ СА Д

„PHYTOLAND“ DOO NOVI SAD
Слободана Бајића 14

тел. 063/639-959
e-mail: preradovic@phytoland.rs

Референт за административне 
послове

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у зани-
мању административни техничар или VI, VII 
степен стручне спреме у било ком занимању. 
Јављање кандидата на горенаведени контакт 
телефон. Рок за пријављивање на конкурс је до 
26.06.2021.

ПИРОТ

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПИРОТА

18300 Пирот, Српских владара 82

Послови вођења јавних инвестиција
Одељење за привреду и финансије, 

Одсек за локални економски развој, у 
звању млађи саветник

Опис послова: аналитички послови: учест-
вује у припреми и реализацији годишњег 
плана капиталних улагања града, дефинише 
пројектне задатке за израду пројектне доку-
ментације, уводи извођаче у посао у име 
инвеститора, извештава о обиму и квалитету 
извршених послова, стара се о поштовању уго-
ворених рокова, учествује у изради динамич-
ких планова остварења инвестиција, одржава 
сталну комуникацију са извођачима радова и 
стручним надзором, проверава грађевинску 
документацију – привремене и окончане ситу-
ације грађевинског дневника и књиге, учест-
вује у пријему обављених радова, врши струч-
ни надзор над обављеним радовима јавних 
предузећа.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету – грађевинске струке, знање 
рада на рачунару, завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година проведених код послода-
вца из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе. Стручна оспособљеност, знања 
и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: примена прописа – усмено, путем 
разговора у области грађевинарства и инфра-
структуре, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, Законом о јавној својини и Зако-
ном о јавним набавкама, комуналне делатности 
сходно Закону о комуналним делатностима и 
Закону о јавним предузећима, познавање рада 
на рачунару – практичним радом на рачунару 
или увидом у доказ о познавању рада на рачу-
нару, вештина комуникације – усмено, путем 
разговора.

Пројектни асистент
Одељење за привреду и финансије, 

Одсек за локални економски развој, у 
звању саветник

Опис послова: прати информације о конкур-
сима за међународне пројекте и организује при-
прему конкурсне документације; пружа стручну 
и техничку помоћ развијању и изради пројект-
ног предлога; прати информације о конкурси-

Посао се не чека, посао се тражи
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ма међународне размене и организује разме-
ну кадрова; води евиденцију о реализованим 
и актуелним међународним пројектима; води 
евиденцију о потписаним међународним спора-
зумима и уговорима; припрема извештаје о реа-
лизованим пројектима и програмима сарадње; 
успоставља и одржава везу са надлежним 
министарствима и државним институцијама и 
агенцијама; припрема и одржава базу података 
о слободним гринфилд и браунфилд инвести-
цијама, учествује у изради општих и појединач-
них аката од значаја за локалне привредни-
ке; припрема предлоге подстицајних мера за 
развој привреде, запошљавања; обавља и 
друге послове по налогу председника општи-
не, начелника општинске управе и начелника 
одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету економске или правне струке, знање 
рада на рачунару, знање енглеског језика, нај-
мање три године радног искуства у струци. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: примена 
прописа – усмено, путем разговора у области: 
припреме и израде пројеката за учешће на кон-
курсима домаћих и страних донатора, форми-
рању базе података за гринфилд и браунфилд 
инвестиција у вршењу истраживања за квали-
тативне и квантитативне анализе за потребна 
извештавања, формирању профила заједни-
це за успостављање што бољег контакта са 
постојећим и потенцијалним инвеститорима, 
познавање рада на рачунару – практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару, вештина комуникације 
– усмено, путем разговора, знање енглеског 
језика – усмено, путем разговора или увидом у 
доказ о знању енглеског језика.

Место рада: Градска управа Града Пиро-
та, Српских владара 82, Пирот. Рок за под-
ношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Лице које је 
задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Весна Влатковић, телефон: 010/305-536, 
e-mail: opstiposlovi@pirot.rs, од 07 до 15 часова 
сваког радног дана. Адреса на коју се подно-
си пријава на јавни конкурс: Градска управа 
Града Пирота, Српских владара 82, Пирот, са 
назнаком: „За јавни конкурс” и наводом рад-
ног места за које се пријава подноси. За наве-
дена радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време. Услови за рад на радним 
местима: да је учесник конкурса држављанин 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу однос-
но органу аутономне покрајине или јединице 
локалне смоуправе због теже повреде дужнос-
ти из радног односа, да учесник конкурса није 
правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци и да учесник 
конкурса има прописано образовање и радно 
искиство у струци за радно место за које под-
носи пријаву. Пријава на јавни конкурс треба 
да садржи: биографију кандидата са наводима 
о досадашњем радном искуству: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адреса ста-
новања, контакт телефон, мејл-адресу, податке 
о образовању, о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима. Прија-
ва мора бити својеручно потписана. У пријави 
треба навести за које радно место се пријава 

подноси. Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу сходно Закона о 
матичним књигама објављеном у „Сл. гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14), оригинал или оверена 
фотокопија уверења да лице није правноснаж-
но осуђивано на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци (извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе издат након 
објављивања овог конкурса), оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма, оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним ораганима, ако лице има положен 
државни стручни испит (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
државним органима достављају оригинал или 
оверену фотокопија уверења о положеном 
правосудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство), доказ да лицу раније није престајао 
радни однос у државном органу односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локал-
не самоуправе због теже повреде дужности 
из радног односа – за учеснике конкусра који 
су били у радном односу у државном орагану, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, зјаву у којој се учес-
ник конкурса опредељује да ли ће сам приба-
вити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега. Сви докази прилажу се у оригина-
лу или у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским – градским управа, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије оверене пре 01.03.2017 год. у основ-
ним судовима, односно општинским/градским 
управа. Одредбама чланова 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС” 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) пропи-
сано је, између осталог, да је орган дужан да 
по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Ако странка у року не поднесе лич-
не податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе 
учесник конкурса може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Документа о чињеницама 
о којима се води службена евидеција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и уверење да учесник конкурса није 
правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци. Потребно је 
да учесник конкурса, уз напред наведене дока-
зе, достави изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности – да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да 
да ће то учесник конкурса учинити сам. Наве-
дену изјаву могуће је преузети на интернет 
презентацији Градске управе у делу „конкур-
си” или на шалтеру бр. 1 у Услужном центру 
Градске управе. Попуњену изјаву је неопходно 

доставити уз напред наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа. Провера оспо-
собљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, назначене стучне оспособље-
ности, вештине и знања које се вреднују у 
изборном поступку биће провераване у просто-
ријама Градске управе Града Пирота у Српских 
владара 82, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама. У изборном поступку оцењују се 
само оне стручне оспособљености, знања и 
вештине које су наведене у јавном конкусу и 
на начин које је наведен у јавном конкурсу.

НАПОМЕНА: Кандидати који први пут засни-
вају радни оснос у државном органу, органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 
које кандидати нису приложили све тражене 
доказе у оригиналу или фотокопији овереној 
на начин како је предвиђено овим јавним кон-
курсом, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. Јавни конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју је именовао начелник Градске 
управе Града Пирота. Овај оглас објављује 
се на веб-страници www.pirot.rs, на огласној 
табли Градске управе, у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
,,Послови“. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом конкурсу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

ВРАЊЕ

ОПШТИНА ПРЕШЕВО 
Прешево, Маршала Тита 36

Начелник Општинске управе 
општине Прешево

службеник на положају, на период од 
пет година

Услови: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има стечено високо образовање из 
научне области правне науке, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама ,односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 5 година 
радног искуства у струци; да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно лице; да 
има општу здравствену способност; да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци; да му раније 
није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
са доказима о испуњености напред наведних 
услова подносе се писарници Општине Преше-
во, М. Тита 36, са назнаком „За Јавни конкурс 
за постављење начелника Општинске управе”. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве конкурсна комисија ће 
одбацити закључком.
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ОПШТИНА ПРЕШЕВО 
Прешево, Маршала Тита 36

Заменик начелника Општинске 
управе општине Прешево

службеник на положају, на период од 
пет година

Услови: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање 5 година радног искуства у струци, да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно 
лице, да има општу здравствену способност, да 
није правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, да му раније није 
престајао радни однос у државном органу, однос-
но органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде дужнос-
ти из радног односа. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњености напред наведних услова подносе се 
писарници Општине Прешево, М. Тита 36, са наз-
наком „За Јавни конкурс за постављење заменика 
начелника Општинске управе“. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве конкурсна комисија ће одбацити закључком.

Трговина и услуге

GENERAL FACILITY MANAGEMENT
Шабац, Јосифа Панчића 10

Радник обезбеђења
на одређено време

3 извршиоца

Хигијеничар
на одређено време

3 извршиоца

Домар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање. Заинтересо-
вани кандидати треба да се јаве на бр. телефона: 
063/286-372, Петар Калањ. Место рада је Бео-
град. Оглас је отворен до попуне радног места.

„BIDOK TEX“ DOO
11070 Нови Београд

Душана Вукасовића 76
тел. 062/202-072

Магационер у велепродаји готових 
производа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске 
или трговачке струке, радно искуство 6 месеци, 
познавање рада на рачунару (MS Office).

Помоћни радник у кројачници
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме.

Шивач на индустријским машинама
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, 
радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

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

Трговац
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на смер; радно искуство није неопход-
но. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
послодавцу на контакт телефон: 065/8728-403, 
најкасније до 08.06.2021. године.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У 
ОСИГУРАЊУ

„ТРИГЛАВ САВЕТОВАЊЕ“
11070 Нови Београд

Зеленгорска 1г
тел. 011/6558-493

Оператер у кол-центру
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет), 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: 
office@triglav-savetovanje.rs, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

“SMART LEARN” DOO
11070 Нови Београд

Милана Вујаклије 8/17
тел. 060/0354-334

Благајник на бензинској станици
2 извршиоца

Точилац горива
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно 
радно искуство у трговини, познавање рада на 
рачунару (Excell, Outlook). Пријаве слати у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
НА ВОДИ „ГАРДОШ“

11080 Земун – Београд, Кеј ослобођења 8д

Чувар – превозник чамцем
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат поседује пловидбену 
дозволу за управљање чамцима Б категорије, 
2. да буде психофизички, физички и здравстве-
но способан за обављање посла чувара, 3. да 
није осуђиван и кажњаван, 4. да зна да плива, 
5. да има потврду о завршеној обуци за про-
тивпожарну заштиту на раду, 6. да је државља-
нин Републике Србије. Уз пријаву за конкурс, 
кандидат је обавезан да приложи: 1. копију 
пловидбене дозволе за управљање чамцима Б 
категорије, 2. лекарско уверење о психофизич-
ким способностима, 3. потврду да није осуђиван 
и кажњаван, 4. потврду о завршеној обуци за 
противпожарну заштиту на раду, 5. фотокопију 
личне карте и контакт број телефона, 6. радну 
биографију са личним подацима и подацима о 
радном искуству, 7. потврду радне установе да 
зна да плива. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објаве конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежних институција. Достављена докумен-
тација се не враћа. Комисија у року од 30 дана 
од дана пријема документације врши избор 
кандидата и доноси одлуку о пријему лица која 
испуњавају услове конкурса. Ближе информа-
ције могу се добити на бројеве телефона Клуба, 
од 8 до 21 час: 011/3160-250 и 063/458-172.

ТРГОВИНА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА
„ONLINE GOODS“
18106 Доња Врежина

Књажевачка 35а

Специјалиста за интернет маркетинг
2 извршиоца

Опис послова: Фејсбук и Аds специјалиста, 
потребно познавање окружења у Аds manager-у 
и познавање реклама на друштвеним мрежама.

УСЛОВИ: без обира на врсту и степен стручне 
спреме; познавање енглеског језика – средњи 
ниво. Кандидати биографије шаљу на мејл-ад-
ресу: milos.shopigors@gmail.com.

„МИЛИНА РАДИОНИЦА УКУСА“ 
ДОО ФУТОГ

21410 Футог, Грмечка 36
тел. 63/500-538

e-mail: mru.natalija@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у зани-
мању кувар једноставних јела, радно иску-
ство пожељно. Јављање кандидата на контакт 
тел. 063/500-538. Рок за пријаву на конкурс је 
14.06.2021.

„ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад

e-mail: office@ciklonizacija

Портир
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, особа са инвалидитетом, позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel). Рок за 
пријављивање на конкурс је до 30.06.2021. 

„GANGYUAN CO” DOO SMEDEREVO
ОГРАНАК КУЧЕВО, КАОНА

12240 Кучево, Печка 40

Рачуновођа у Огранку Кучево
на одређено време, пробни рад 3 месеца

Опис посла: праћење и примена закона и про-
писа из области финансија и рачуноводства, 
плаћање обавеза према добављачима, обавеза 
по основу пореза, такси и накнада, царинских 
и осталих обавеза, девизна плаћања у страној 
валути и девизна плаћања у динарима, комуни-
кација са пословним банкама, откуп и продаја 
страних валута – мењачки послови, припрема 
и достављање документација пословним банка-
ма потребне за реализацију уплата капитала и 
осталих уплата од стране власника компаније, 
обрачун и исплата зарада, подношење порес-
ких пријава, послови финансија и рачуновод-
ства везано за продају производа. 

УСЛОВИ: Тражи се кандидат за дужи временски 
период. Уколико кандидат испуни очекивања 
после извесног времена проведеног у компа-
нији укључује се могућност рада на неодређе-
но време. Занимање: дипломирани економиста, 
VII степен; радно искуство у струци најмање 2 
године. Напомена: осим биографије, обавез-
но је доставити и копију дипломе као и остала 
документа која могу бити од значаја за посло-
ве за које се пријављујете, само кандидат који 
уђе у ужи круг разматрања биће контактира-
ни. Уколико неко од кандидата буде одличан 
саговорник, компанија може смањити своје 
захтеве. Кандидат који буде изабран биће у 
обавези да достави уверење да се против њега 
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не води кривични поступак (уверење надлеж-
ног суда, односно тужилаштва), као и уверење 
да није осуђиван за кривична дела (уверење 
полицијске управе). Оглас је отворен 10 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити на мејл-адресу: office@
gangyuan.rs или редовном поштом на адресу: 
GANGYUAN CO.ДОО Смедерево, Огранак Куче-
во, Каона, Печка 40, 12240 Кучево (Сектор за 
људске ресурсе).

„ДРВОМОНТ БМ“ ДОО
25230 Кула, Четвртог јула 50

тел. 063/262-909

Столар
на одређено време, за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, сто-
лар; минимум годину дана радног искуства у 
струци. Опис посла: столар на монтажи плочас-
тог намешатаја.

Пакер намештаја
на одређено време, за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, пакер 
намештаја и паркета; минимум годину дана 
радног искуства у струци. Опис посла: пакер 
намештаја и паркета, монтажа плочастог наме-
шатаја.

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана. Слање пријаве за посао на 
e-mail: drvomontbm@gmail.com или путем теле-
фона: 063/262-909. Рок за пријаву је 15.6.2021.

СЗТР „СИЛВЕР ПАК“
11070 Нови Београд, 11. априла 19

тел. 063/370-870

Цвећар – аранжер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно 
искуство рада у вртовима, са домаћим и стра-
ним добављачима цвећа, возачка дозвола Б 
категорије, знање енглеског језика (средњи 
ниво), пробни рад 1 месец. Пријаве слати на 
e-mail: silverpakbgd@gmail.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Војводе Мицка Крстића 1Ј

тел. 062/331-726, 011/6791-596
е-mail: vesela.manasijevic@kynetec.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови – 1 

месец
51 извршилац

Опис посла: анкетирање пољопривредних газ-
динстава која узгајају кукуруз, житарице и сун-
цокрет. Место рада: Бор (2), Пожаревац (3), 
Крагујевац (2), Шабац (2), Лозница (2), Ваљево 
(2), Смедерево (2), Јагодина (2), Зајечар (2), 
Крушевац (2), Ниш (2), Лесковац (2), Чачак (1), 
Београд (3), Суботица (3), Сомбор (3), Нови Сад 
(4), Сремска Митровица (3), Панчево (3), Вршац 
(1), Зрењанин (3), Кикинда (2). 

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без 
обзира на радно искуство; пожељно је искуство 
на сличним пословима али није услов; пожељ-
на возачка дозвола Б категорије (није услов); 
користи се сопствено возило, пожељно добро 
познавање околних места пребивалишта. Оста-
ли услови рада: теренски посао – теренске 
трошкове рефундира послодавац (аутобуске 
карте или рачуне за гориво), радно време – 

флексибилно, послодавац организује бесплат-
ну обуку у трајању од 2-3 сата у Новом Саду 
или Београду. Трајање конкурса: до 07.06.2021. 
године. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на контакт телефоне.

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO
Смедерево, Шалиначка бб

тел. 026/4155-619
е-mail: posao@kaizen.rs

Консултант планирања и 
производње

на одређено време 6 месеци

Опис посла: креира и води план производње; 
контролише улазни и излазни магацин, као 
и рад свих производних линија; доставља 
нопходне податке и узорке производа; при-
према дневне извештаје за продуктивност 
производње; прати план производње и дос-
тавља одговарајуће извештаје руководиоцима 
одељења; контролише примену прописаних 
процедура рада; активно ради на унапређи-
вању процедура рада; шаље информације о 
готовим РФ производима, спремним за извоз, 
стању залиха готових производа и репрома-
теријала; организује испоруку робе; припрема 
пратећу документацију за одељење спољне 
трговине; убацивање и ажурирање података 
у одговарајућим системима; додељује задатке 
сваком члану тима на основу њихових компе-
тенција и потреба производње; координира 
производним процесима; координира радом 
свих производних одељења предузећа; састаје 
се са менаџментом по потреби ради давања 
извештаја о напретку производње. 

УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања 
текстилне или било које друге струке; без обзи-
ра на радно искуство. Додатна знања и вешти-
не: основно знање рада на рачунару; турски 
језик – средњи ниво. Остали услови рада: пуно 
радно време; рад у једној смени – пре подне; 
пробни рад 3 месеца; послодавац сноси трош-
кове превоза до 40 км удаљености од места 
рада. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон или своје пријаве да доставе путем 
мејла (у мејлу је потребно нагласити назив рад-
ног места).

„STONICOM“ DOO
Београд, Косанчићев венац 30

РЈ Лештане

Радник у доради

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

Шивач

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, рад-
но искуство.

„SMART LEARN“ DOO
11500 Обреновац

Војводе Мишића 36б
тел. 060/354-334

e-mail: milosevic.vladimir@gmail.com

Точилац горива
особа са инвалидитетом

Опис посла: точење горива, одржавање хигије-
не точионих места и околине станице, попуња-
вање продајних позиција које се налазе на пис-
ти, хигијена перионице и одржавање система 
за прање возила.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање; пожељно основно познавање рада на 
рачунару (Office пакет), као и радно искуство у 
трговини. Посебне вештине: комуникативна особа 
спремна за рад у тиму. Рад у сменама, рад ноћу.

„SMART LEARN“ DOO
11500 Обреновац, Војводе Мишића 36б

тел. 060/354-334
e-mail: milosevic.vladimir@gmail.com

Благајник
2 извршиоца

Опис посла: рад на каси, поручивање и пријем 
робе, пријем горива, попуњавање шопа, 
вођење смене, праћење рокова, одржавање 
хигијене објекта. Место рада: Обреновац.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економ-
ска, правно-биротехничка струка, гимназија; 
пожељно основно познавање рада на рачунару 
(Оffice пакет), као и радно искуство у трговини, 
комуникативна особа спремна за рад у тиму. 
Рад у сменама, рад ноћу.

“MIA DITTA” DOO
21000 Нови Сад

тел. 064/1188-533

Радник на издавању таблица за 
привремено означавање

УСЛОВИ: основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
– почетни ниво. Јављање кандидата на теле-
фон: 064/1188-533, после 16 часова. Рок за 
пријављивање је до 25.06.2021. године.

DOO “BIG TRADE”
21000 Нови Сад

тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

Књиговођа
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању 
економски техничар, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 
возачка дозвола Б категорије. Слање пријаве за 
запослење мејлом, јављање кандидата на горе-
наведени контакт телефон и мејл-адресу. Рок 
за пријављивање је до 06.07.2021.

СТР „ДАРКО-М“
ДАРКО МИЛОВАНОВИЋ ПР

Ужице
тел. 062/449-951

e-mail: darko.branka@live.com

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: III–V степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 062/449-951. Оглас је 
отворен до попуне радног места.

„ПАЛМА ДИГ“
ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ

тел. 060/5519-160

Возач погребног возила
УСЛОВИ: I–IV степен, возачка дозвола Б катего-
рије. Јављање кандидата на контакт телефон: 
060/551-9160. Оглас је отворен до 25.06.2021. 
године.
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РЕСТОРАН „КОД ПРЉА“
Ужице, Бела земља бб

тел. 060/533-8320

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I–IV степен; рад у сменама, обезбеђан 
превоз, обезбеђена исхрана. Јављање кандида-
та на контакт телефон: 060/533-8320. Оглас је 
отворен до 25.06.2021. године.

АУТО-ТАКСИ ДАВОРИН 
МАРЈАНОВИЋ ПР

31000 Ужице
Марије Маге Магазиновић 29

тел. 064/3332-319

Возач таксија
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен, возачка дозвола Б 
категорије. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 064/333-2319. Оглас је отворен до 
25.06.2021. године.

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“

22329 Стари Сланкамен
тел. 022/2591-626

Доктор медицине
Опис послова: врши обраду болесника и у вези 
са тим води одговарајућу документацију у скла-
ду са доктрином рада у болници, по упутству 
и под надзором специјалисте спроводи и кон-
тролише физикалну и медикаментозну терапију 
болесника на одељењу и у терапијама, обавља 
послове дежурног лекара и лекара у специја-
листичкој амбуланти, према распореду, обавља 
и друге послове из своје струке по налогу руко-
водиоца одељења, помоћника директора за 
здравствену делатност и директора, коме је и 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит, лиценца, 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које послове се пријављују, кандидати под-
носе кратку биографију и доказе о испуњености 
услова огласа. Докази о испуњености огласа 
подносе се у овереној фотокопији. Као доказе о 
испуњености услова за радно место, кандидати 
су дужни да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне коморе или решења о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу), 
доказ о радном искуству (потврда послодавца, 
уговор о раду, радна књижица или други доказ 
о радном искуству). Оглас се објављује на оглас-
ној табли и интернет презентацији Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и посттра-
уматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари 
Сланкамен, на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије и у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаву са документацијом доставити поштом 

или лично на адресу: Специјална болница за 
неуролошка обољења и посттрауматска стања 
„Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, Др 
Боривоје Гњатић 50-52, 22329 Стари Сланка-
мен – Одељењу за правне послове, са назнаком 
„Пријава на оглас“ и навођењем радног места на 
које се конкурише. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време ради замене радника 
на боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит; лиценца 
за рад у струци или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених тех-
ничара. Као доказе о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи 
– општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце за рад у струци или оверену 
фотокопију решења о упису у именик 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 неблаговременим 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 Сокобања, уз напоме-
ну: „Пријава на оглас за сестре – замена“ или 
лично у просторијама болнице.

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине или доктор 

медицине
на одређено време ради замене радника 

на боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет; положен стручни испит; 
завршена специјализација из интерне медици-
не (уколико је кандидат специјалиста интер-
не медицине); лиценца за рад у струци или 
решење о упису у лекарску комору. Као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној специјализацији интер-
не медицине (уколико је кандидат специјали-
ста интерне медицине), оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци или оверену фотоко-
пију решења о упису у именик лекарске коморе, 
очитану личну карту. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Предност 
код избора имаће доктор специјалиста интер-
не медицине. Пријаве које пристигну по истеку 
овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама, путем поште на 
адресу: Специјална болница за плућне боле-
сти „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 
Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за 
доктора“ или лично у просторијама болнице.

„HEMEL BIOPRODUCT“ DOO
Јагодина, Кнеза Лазара А2

e-mail: ivana.petrovic@hemelco.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, знање рада на рачунару, знање 
енглеског језика на средњем нивоу.

Дерматолог
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, лиценца, знање рада на рачуна-
ру, знање енглеског језика на средњем нивоу.

Козметичар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, знање рада на рачунару, знање 
енглеског језика на средњем нивоу.

ОСТАЛО: Радно место је у Београду. Заинте-
ресовани кандидати треба да пошаљу CV на 
наведену имејл-адресу адресу до 10.06.2021. 
године.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Медицински техничар у операционој 
сали – гипсер

Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали – инструментарка

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа – општи смер; лиценца за рад; положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе и: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној меди-
цинској школи (са просечном оценом), оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту за медицинску сестру – техни-
чара, фотокопију лиценце; потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење, доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту (уколико лична карта поседује чип), биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна шко-
ла; пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим 
или сличним пословима. Кандидати су обавезни 
да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи (са просечном оценом), доказ 
о радном искуству у струци (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип), биографију, са адре-
сом и контакт телефоном. Кандидати који уђу у 
ужи избор ће бити позвани на разговор.

ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране.
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ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време до 6 месеци  
због повећаног обима посла, за рад  

у Служби за радиолошку и ултразвучну 
дијагностику са ЦТ-ом  
у Општој болници Бор

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршено образовање на студијама првог 
степена (основне струковне / академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит и важећа лиценца 
за рад. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас са краћом биографијом 
(CV), фотокопију дипломе о завршеној одго-
варајућој школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за одлу-
ку о избору. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима и оверене фотокопије 
потребне документације. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
на порталу Националне службе за запошља-
вање и на интернет презентацији Министар-
ства здравља РС. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
и иста ће бити објављена на веб-страници 
Опште болнице Бор: www.borbolnica.org.rs. 
Кандидати који не буду изабрани неће бити 
посебно обавештавани о резултатима огласа. 
Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са 
назнаком: „За оглас“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/661-305

Радник обезбеђења без оружја – 
чувар

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка доз-
вола Б категорије. Заинтересовани кандидати 
подносе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој стручној 
спреми, фотокопију личне карте, фотокопију 
возачке дозволе Б категорије, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Канди-
дати који испуњавају услове конкурса биће 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација и провере знања, уколико је то 
важно за доношење одлуке о пријему. Оглас 
објавити на огласној табли и интернет стра-
ници Националне службе за запошљавање, 
Министарства здравља и Специјалне болни-
це за рехабилитацију Ивањица. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа на интернет страници Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се могу 
послати поштом на адресу: Специјална болни-
ца за рехабилитацију Ивањица, 13. септембра 
78 или доставити лично у Специјалној болница 

за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у 
периоду од 7.00 до 15.00 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата биће донета 
најкасније у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, а обавештење о 
избору кандидата биће достављено свим кан-
дидатима. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 032/661-305.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево 

Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен стручни 
испит за звање доктора медицине и поседо-
вање лиценце или решења о упису у комору. 
Потребна документација: пријава на конкурс 
са биографијом, оверена фотокопија дипломе 
медицинског факултета, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рена фотокопија лиценце, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија која 
не може бити старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење из суда (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
је 8 (осам дана) од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биогра-
фијом и потребном документацијом доставити 
на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Попо-
вића 48, 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на 
оглас за радно место ___________ редни број 
__________“.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево 

Жике Поповића 48

Возач у санитетском превозу

УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс са биографијом, ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној школи, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопија која не може бити старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага 
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске станице, не 
старије од 6 месеци), возачка дозвола Б катего-
рије. Пријавом на конкурс 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 обрађује их Дом здравља Кучево. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам дана) од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву са биографијом и потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Дом здравља 
Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за радно место 
___________ редни број __________“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

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

Биолог / молекуларни биолог
на одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 

молекуларну микробиологију, Центар за 
микробиологију

4 извршиоца

Опис послова и радних задатака: учествује у 
процесу рада у Одсеку. Препоручује и учест-
вује у формулисању процедура и водича за рад 
Одсека за молекуларну микробиолошку дијаг-
ностику. Контролише узимања узорака, обра-
ду и тумачење добијених резултата. Учествује 
у посебним пројектима. Учествује у припреми 
специјалних студија и извештаја. Учествује у 
молекуларној дијагностици инфекција. Посеб-
ним методама учествује у анализи болничких 
и ванболничких епидемија. Учествује у избору 
аналитичких метода које се користе у процени 
резултата молекуларних анализа. Проверава 
резултате молекуларних испитивања у погле-
ду прецизности и сагласности са стандардима. 
Учествује у усавршавању постојећих и увођењу 
нових метода за генетичке анализе. Прати 
савремена достигнућа у области медицинске 
генетике. Учествује у раду стручних мултидис-
циплинарних тимова. Учествује у процесима 
опремања и снабдевања Одсека за молекулар-
ну дијагностику. Учествује у организовању еду-
кације и тренинга за лабораторијско особље. 
Пружа стручне информације и подршку за 
лабораторије из мреже. Води записе и при-
према извештаје и кореспонденцију у вези са 
молекуларним методама дијагностике. Обавља 
и друге послове из делокруга рада Одсека по 
налогу начелника шефа Одсека и начелника 
Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; знање 
енглеског језика; познавање рада на рачунару; 
познавање система контроле квалитета; орга-
низационе способности. Пријаве и CV слати на 
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс – биолог / 
молекуларни биолог (Центар за микробиоло-
гију)“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и на 
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут“.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ 
„СТИВАДЕНТ“

18000 Ниш, Добричка 1

Израда керамичких круна
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 
смер: зубна техника. Заинтересовани канди-
дати пријаве шаљу на мејл-адресу: stivadent@
gmail.com или се јављају на контакт телефон: 
063/819-3452.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Магистар фармације
за потребе Апотекарске установе 

„Смедерево“, на одређено време, за рад 
у Апотекарској јединици „Железара”

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају сле-
деће услове: завршен фармацеутски факултет, 
VII степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Документација коју кандидати треба 
да приложе уз пријаву је: CV – биографија са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, 
диплома о завршеном фармацеутском факул-
тету, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценца или решење о упису у Фармацеутску 
комору Србије, фотокопију личне карте, извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци од дана објављивања огласа), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања огласа). Приликом засни-
вања радног односа, поред наведене докумен-
тације, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; уверење да се против њих не 
води кривични поступак (уверење издаје суд); 
фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац). 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 Правна служба Апо-
текарске установе „Смедерево“. Кандидати се 
примају у радни однос са пуним радним време-
ном на одређено време, за рад у Апотекарској 
јединици „Железара“. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација. Одлука о избору ће бити објављена на 
сајту Апотекарске установе „Смедерево“: www.
apotekasmederevo.co.rs, особа за контакт: Јеле-
на Којић, тел. 026/641-070. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: 
Апотекарска установа „Смедерево“, Носилаца 
Албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ“
Бабушница

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом, на одређено 
време до 31.08.2021. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање медицинске 
струке; стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства на пословима за које 
кандидат конкурише, положен возачки испит за 
возила Б категорије. Уз пријаву на оглас канди-
дат треба да приложи: кратку биографију, фото-
копију или очитану биометријску личну карту, 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценцу, доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице, 
уговора о раду, или потврде о раду или другом 
виду ангажовања), фотокопију возачке дозволе. 
Документацију доставити у овереним фотоко-
пијама. Достављена документација се не враћа. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији ,,Послови“. Пријаве 
се могу доставити лично или слати на адресу: 

Дом здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, Иви-
це Миладиновића 2, 18330 Бабушница, са назна-
ком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230
e-mail: dom.zdravlja@hemo.net

Доктор медицине
на одређено време до 31.12.2021. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: високо образовање на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године (медицински факултет, VII/1 
степен стручне спреме), на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. (медицински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме), стручни испит, лиценца за рад. Опис 
послова утврђен је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Пландиште и кандидатима је доступан 
на увид у просторијама Службе за правне посло-
ве Дома здравља Пландиште, радним данима од 
10 до 12 часова. Кандидати достављају: пријаву 
на оглас са кратком биографијом са адресом и 
контакт телефоном, лекарско уверење о општој 
здравственој способности, извод из казнене еви-
деницје МУП-а да нису кажњавани, уверење да 
се против њих не води кривични поступак изда-
то од суда, оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
оверену фотокопију решења о упису у одгова-
рајућу комору здравствених радника, овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију личне карте. Пријаве слати на 
адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 
13, 26360 Пландиште са напоменом „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на одређено 
време за радно место доктора медицине”. Оглас 
се објављује код Националне службе за запо-
шљавање Пландиште и на сајту Министарства 
здравља, сајту Дома здравља и на огласној таб-
ли Дома здравља. Рок за подношење пријава је 
8 дана од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Одлука о избо-
ру кандидата ће бити донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и 
иста ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор уколико 
су потребне додатне информације које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Прило-
жена документација уз пријаву невраћа се кан-
дидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“

11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-237

Виша медицинска сестра – техничар 
у операционој сали

у Служби операционог блока, Одељење 
операционих сала

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег или педијатријског смера, просеч-

на оцена на студијама већа од 8, знање једног 
светског језика.

Виша медицинска сестра – техничар 
на интензивној нези нивоа 2

на Одељењу за испитивање и лечење 
болести плућа

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег или педијатријског смера, просеч-
на оцена на студијама већа од 8, радно иску-
ство на стручним и организационим пословима 
здравствене неге најмање 5 година, знање јед-
ног светског језика, познавање рада на рачуна-
ру, поседовање рецензираних стручних радова 
/ доказ о активном учешћу у програмима кон-
тинуиране едукације (сертификат за предаваче 
/ усмене презентације).

Виша медицинска сестра – техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији
Служба за испитивање и лечење 

хематолошких и онколошких болести

УСЛОВИ: висока или виша медицинска школа, 
просечна оцена на студијама већа од 8, знање 
једног светског језика.

Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

Служба операционог блока

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, одличан или врло добар 
успех, знање једног светског језика.

Медицинска сестра – техничар у 
ургентним службама и реанимацији

у Служби за пријем болесника, 
специјалистичке и консултативне 

прегледе у Клиници за дечију хирургију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, одличан или врло добар 
успех, знање једног светског језика.

Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 2

Одељење за испитивање и лечење 
метаболичких болести и клиничку 

генетику

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, одличан или врло добар 
успех, рад на одељењу интензивне неге – једна 
година.

Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 3

Служба за педијатријску интензивну 
негу и лечење

УСЛОВИ:  средња медицинска  школа 
педијатријског или општег смера, најмање 10 
година радног искуства, од тога пожељно 5 
година на одељењу за неонаталну интензивну 
негу и лечење, одличан или врло добар успех, 
знање једног светског језика, организационе 
способности.

ОСТАЛО: Пробни рад до 3 месеца. Кандидати 
уз пријаву и кратку пословну биографију под-
носе: фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању медицинске сестре – техничара, као 
и сведочанства за сваку годину школовања, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију решења о упису у Комору 
медицинских сестара и техничара и лиценцу 
уколико је поседују, адекватне препоруке руко-
водилаца одговарајуће струке. Фотокопије могу 
бити и неоверене. Предност ће имати канди-
дати који имају радно искуство у здравственим 
установама терцијарног нивоа дечије здрав-
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ствене заштите и са оболелима од ковида-19. 
На разговор ће бити позвани само они канди-
дати који уђу у ужи избор. Пријаве и доказе о 
испуњености услова кандидати могу предати 
лично у Архиви Института или поштом на наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс за меди-
цинске сестре – техничаре“. Кандидат који буде 
изабран за пријем у радни однос пре склапања 
уговора о раду доставља оверене фотокопије 
дипломе, сведочанстава за сваку годину шко-
ловања, уверења о положеном стручном испи-
ту, решење о упису у именик у Комору меди-
цинских сестара и техничара Србије и лиценцу 
уколико је поседује, одјаве на претходно оси-
гурање - МА обрасца, фотокопију личне кар-
те и радну књижицу уколико је поседује (због 
израчунавања стажа и минулог рада) или М4 
листинг из РФ ПИО, картицу здравственог оси-
гурања.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најдуже до 

30.06.2021. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: на основним студијама 
првог степена (струковне академске) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или средње образовање; 
стручни испит и лиценца. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: молбу за пријем са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, дипло-
му о завршеној школи (оверена фотокопија), 
уверење о положеном стручном испиту (овере-
на фотокопија), решење о упису у комору или 
лиценцу о раду (оверене фотокопије), извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оверена фотокопија), уверење општинског 
суда да се не води кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци), лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци). У захтеву (молби) кандидат 
треба да наведе документацију коју је доставио 
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу под-
нети лично у Дому здравља Бујановац, К. Пет-
ровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или 
послати препоручено поштом на адресу Дома 
здравља Бујановац, са назнаком „За оглас“ и 
називом радног места. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Сви 
кандидати биће писмено обавештени о резул-
татима избора.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Расписује оглас за обављање следећих посло-
ва у Одсеку за урогениталне инфекције Центра 
за микробиологију Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Медицинска сестра – техничар у 
гинекологији и акушерству

на одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Узима и при-
према гинеколошке брисеве за микробиолош-
ка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге и 
опрему за микробиолошка испитивања. Изводи 
микробиолошке процедуре по налогу лекара 

специјалисте, у складу са номенклатуром услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу здравстве-
не заштите и установама на више нивоа здрав-
ствене заштите. Води документацију. Учествује 
у обуци и тренингу лабораторијског особља. 
Обавља административне послове. Обавља 
и друге послове из делокруга рада Одсека по 
налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства 
у наведеном звању, знање рада на рачунару. 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јав-
но здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За 
конкурс – медицинска сестра / техничар у гине-
кологији и акушерству (Центар за микробиоло-
гију)“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ код Националне службе 
за запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије, на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут“.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембра 88

а) Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 
и 75/2014, 13/17 и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Преше-
во број 391 од 23.03.2018. године: завршена 
средња медицинска школа и стечено звање 
медицинска сестра – техничар, положен струч-
ни испит и лиценца медицинске сестре – тех-
ничара.

б) Благајник
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 
и 75/2014, 13/17 и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Преше-
во број 391 од 23.03.2018. године: завршено 
средње образовање: економска школа, економ-
ски техничар (IV степен стручне спреме), позна-
вање рада на рачунару (Microsoft Word и Exсel).

ц) Технички секретар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 
и 75/2014, 13/17 и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Прешево 
број 391 од 23.03.2018. године: средње обра-
зовање (IV степен стручне спреме), познавање 
рада на рачунару (Microsoft Word и Exсel).

д) Спремач/ица просторија у којима 
се пружају здравствене услуге

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 
и 75/2014, 13/17 и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и сис-

тематизацији послова Дома здравља Прешево 
број 391 од 23.03.2018. године: основно обра-
зовање (II степен стручне спреме).

ОСТАЛО: Уз пријаву сви кандидати подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији и следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној основној школи или стеченом образо-
вању одговарајућег профила; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме), потврду о радном стажу, потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Кадровска служба 
Дома здравља Прешево. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
на сајту Националне службе за запошљавање. 
Одлука о избору кандидата ће бити донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља „Прешево“, 
17523 Прешево, 15. новембра 88, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове – радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
Грачаница

Томислава Секулића бб
тел. 038/64-624

факс: 038/64-624
dzgracanica@gmail.com

1. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти општег смера за рад у Дому 

здравља Грачаница
3 извршиоца

2. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, смер педијатријска сестра, 

за рад у Дому здравља Грачаница

3. Виши физиотерапеут
за рад у Дому здравља Грачаница, 
Служба за физикалну медицину и 

рехабилитацију

ОСТАЛО: Опис послова за наведена радна мес-
та утврђен је Правилником о организацији и 
систематизацији радних места Дома здравља 
Грачаница. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове:

За радно место под бројем 1: средња медицин-
ска школа, општи смер, IV степен образовања; 
положен стручни испит, лиценца или решење о 
упису у надлежну комору.

За радно место под бројем 2: средња меди-
цинска школа, смер педијатријска сестра, IV 
степен; положен стручни испит, лиценца или 
решење о упису у надлежну комору.

За радно место под бројем 3: високо образо-
вање: на основним студијама првог степена 
(основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, виши физиотерапеут; 
положен стручни испит, лиценца или решење о 
упису у надлежну комору. 
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Уз пријаву са кратком биографијом, адресом, 
имејл-адресом и контакт телефоном, канди-
дати подносе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или фото-
копију решења о упису у именик коморе; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); личну карту (очитану); уверење о 
држављанству; лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за који се 
заснива радни однос. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација које 
могу бити важне за доношење одлуке о избору 
кандидата, о чему одлуку доноси в. д. дирек-
тора. Одлука о избору кандидата који ће бити 
примљен у радни однос биће донета у року од 
највише 30 дана од дана завршетка огласа. 
Пре заснивања радног односа кандидат који 
буде изабран је дужан да достави уверење да 
се против њега не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд), не старије од 
6 месеци; уверење о (не)кажњавању (издаје 
полицијска управа), не старије од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве са могу послати поштом 
на адресу: Дом здравља Грачаница, Грачани-
ца – пријава на оглас, Томислава Секулића 
бб, 38205 АП КиМ или доставити лично у Дому 
здравља Грачаница, Служби за правне посло-
ве, са назнаком за које радно место се подноси 
пријава на оглас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставље-
не електронском поштом биће одбачене и неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања, 

Одељење за неурохирургију

Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са боловања, Служба 
операционог блока са стерилизацијом

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања, 

Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра – техничар у 
интензивној нези нивоа 3

на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са боловања, Одсек 
кардиохируршког интензивног лечења

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 на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са боловања, Дневна 

болница дечје хирургује

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа – педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства. Кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.). Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно 
образовање или способљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се примају. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се 
конкурише. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 

болничким одељењима, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом 
радних места Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у ориги-
налу или овереној копији следећа документа: 
диплома завршене основне школе; 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. Као доказ о радном искуству 
(укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. На радне односе засноване по 
окончаном конкурсу примењиваће се важећа 
Уредба о коефицијентима за обрачун и испла-
ту плата запослених у јавним службама. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта 
Универзитетски клиничког центра Крагујевац и 

у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава 
је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса бити објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. 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 назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Операционог центра, на 
одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: више или високо образовање. Општи 
услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
разред средње школе за радно место фармаце-
утског техничара; уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; 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-ад-
ресом. Кандидати који имају радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о рад-
ном стажу од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно 
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци 
од стране надлежне службе. Кандидати су у 
обавези да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу са називом организационе једини-
це (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. 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 кан-
дидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница 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 здрав-
ственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозво-
лу 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 изабра-
ни кандидат не достави горенаведене докумен-
те 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. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
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цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. 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

Биолог
за потребе Одсека цитогенетске 

дијагностике Клинике за гинекологију и 
акушерство Универзитетског клиничког 
центра у Крагујевцу, на одређено време 
од 12 месеци и са пробним радом од 3 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац; посе-
бан услов за заснивање радног односа је радно/
волонтерско искуство у здравственој установи 
на терцијарном нивоу здравствене заштитите 
на пословима цитогенетске дијагностике. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту, у складу 
са законом; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати доказују 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање односно волонтирање) 
потврдом о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу 
у струци од стране надлежне службе. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске стани-
це). Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 

обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам (8) 
дана од дана објављивања огласа у публикација 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског 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 затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слободе бб
тел. 034/6312-306

Ауто-механичар
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тума-
чење) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Посебни услови: V/III степен 
стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. 
Опис послова: Послови ауто-механичара у скла-
ду са Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Заводу за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац. Заинтересовани 
кандидати подносе следећа документа у ори-
гиналу или овереној копији: диплома средње 
школе одговарајућег профила (V/III степен); 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена канди-
дата); уверење Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање или други доказ о рад-
ном искуству; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; докази о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); возачка дозвола Б кате-
горије; кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас 
ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презен-
тацији Завода. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
се јаве на оглас могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. 
Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено) на адресу: 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 
Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
– радно место ауто-механичар“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 32

Виши радиолошки техничар
у Служби за радиолошку дијагностику 

Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: високо образовање на 
струковним студијама медицине, првог степе-
на (основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; висока школа струков-
них студија смер радиологије – на основним 
студијама медицине у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
виша медицинска школа смер радиологије, 
положен стручни испит; поседовање лиценце 
за рад. Кандидати достављају: пријаву у којој 
наводе за које радно место се пријављују; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме за рад
у Одељењу за техничке и инвестиционе 
послове Службе за техничке, помоћне 

и друге сличне послове Опште болнице 
Крушевац

на одређено време шест (6) месеци због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; грађевинске, електро-
техничке или машинске струке; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године грађе-
винске, електротехничке или машинске струке, 
VII/1 степен стручне спреме; знање рада на 
рачунару; положен одговарајући стручни испит 
из области рада, у складу са законом. Кандида-
ти подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
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ме или уверења издати на девојачко прези-
ме), доказ, односно изјаву о познавању рада 
на рачунару. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти, са назнаком „За оглас“, са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, искључиво поштом а на наведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-055

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце. Као 
доказе о испуњености услова кандидати треба 
да доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, оверену фотокопију дипломе о врсти 
и степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испи-
ту за доктора медицине, оверену фотокопију 
лиценце доктора медицине, доказ о радном 
искуству, и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати писмену 
пријаву, са траженим документима, достављају 
лично на писарницу установе или поштом на 
горе наведену адресу Дома здравља Бач, у 
затвореном коверту са назнаком: “Пријава 
за конкурс за заснивање радног односа” (са 
навођењем “за доктора медицине”), најкас-
није у року од 10 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Овај оглас ће се обја-
вити на сајту Министарства здравља Републи-
ке Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је помоћник 
директора Драган Копања. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбаче-
не решењем. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на огласној табли Дома здравља Бач 
и биће достављена на адресу свих кандидата. 
Достављена документација неће се враћати 
кандидатима.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене – 
спремачица

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, пробни рад од 1 

(једног) месеца
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно-хигијен-
ског режима; спрема и уређује собе и просто-
рије за боравак корисника; пријављује сва 
оштећења и кварове на инсталацијама, инвен-
тару и опреми; прати стање залиха потрошног 
материјала и ситног инвентара за потребе одр-
жавања чистоће; обавља и друге послове по 
налогу директора Клинике и начелника Службе 
ако је оспособљен за обављање тих послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију са адре-
сом и контакт подацима, фотокопију личне 

карте, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уго-
вори, потврда послодавца и сл.). Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (радно искуство – предност ће имати 
кандидати са дужим радним искуством посебно 
у области одржавања хигијене у здравственим 
установама; стечено додатно образовање или 
оспособљеност; дужина трајања школовања 
и сл.). 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 кадровска служба 
Клинике за стоматологију Војводине. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
примају; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (оригинал или овере-
на фотокопија уверења суда, не старије од 6 
месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван 
(оригинал или оверена фотокопија уверења из 
полицијске управе, не старије од 6 месеци ). 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дене документе у остављеном року са њим се 
неће закључити уговор о раду. Рок за пријаву 
кандидата је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на адресу: Кли-
ника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељко-
ва 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: “Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос на одређе-
но време”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

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

УСЛОВИ: средње образовање.

2. Техничар одржавања одеће у 
посебним условима рада

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

3. Медицинска сестра – техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца. 

ОСТАЛО: Кандидати за радно место под ред-
ним бројем 1. морају предати кратку биогра-
фију (CV), молбу, оверену фотокопију доказа о 
завршеном средњем образовању. Кандидати за 
радно место под редним бројем 2. морају пре-
дати кратку биографију (CV), молбу, оверену 
фотокопију доказа о завршеном основном обра-
зовању. Кандидати за радно место под редним 

бројем 3. морају предати: кратку биографију 
(CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању у 
звању наведеног у огласу. Напомена: У прија-
ви на оглас, поред осталих података, кандидат 
треба да да своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Пријаве са потребним доказима 
достављају се поштом на следећу адресу: Цара 
Лазара 253, 26220 Ковин или лично у архиви 
болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне 
службе запошљавања. Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2 

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима
на одређено време због повећаног 

обима посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве. средње образовање у трајању од четири 
године (медицинска школа, медицинска сестра 
– техничар, стручни испит, лиценца и решење 
о упису у комору); најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. Уз пријаву 
поднети: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену копију лиценце и решења о упису 
у комору, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очита-
ну личну карту. Напомена: Лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благо-
времене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке 
о изборукандидата. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. 
Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Пријаве сла-
ти у затвореним ковертама на адресу: Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 
Петровац на Млави или доставити лично у Пра-
вну службу Опште болнице Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна докумен-
тација неће бити узети у разматрање при избо-
ру кандидата. 

Национална служба
за запошљавање
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ПОЛИКЛИНИКА „Др ЛУНЕ“
31000 Ужице, Љубише Веснића 14

тел. 064/8228-602
e.mail: jelenadclune@gmail.com

Лекар
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор медицине; рад у 
сменама, пробни рад. Слање пријаве за посао 
мејлом. Оглас је отворен до 02.07.2021. године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 07.04.2021. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се за радно 
место: виши нутрициониста – дијететичар за 
потребе Службе за техничке и помоћне посло-
ве Одсека за припрему и дистрибуцију хране, 
на одређено време до шест месеци ради обез-
беђења услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И

ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА

23330 Нови Кнежевац 
Светог Саве 1

тел. 0230/81-822, 83-332

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
стручна спрема економске струке, знање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Уз 
захтев кандидат подноси: радну биографију, 
уверење о незапослености, копију личне кар-
те, извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству, дипло-
му-доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија), уверење суда да није покренут истражни 
поступак, уверење из казнене евиденције ПУ да 
није осуђиван, копију возачке дозволе Б кате-
горије. Предност имају кандидати са радним 
искуством на истим или сличним пословима. 
Пријаву на оглас, са доказима о испуњености 
услова за рад на наведеним пословима, кан-
дидати подносе послодавцу у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
пријаве и пријаве са непотпуном документа-
цијом се неће разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола 
Петефи бригаде 20

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: за директора Центра за социјални рад 
може бити именован држављанин Републике 
Србије који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андра-

гошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има 
најмање пет година радног искуства у струци и 
поседује организаторске способности; да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у државним органима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс, потпи-
сану својеручно, која садржи краћу биографију 
са наводима о досадашњем радном искуству, 
адресу и контакт телефон, кандидати су дуж-
ни приложити следећу документацију: фото-
копију важеће личне карте; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о одговарајућој стручној 
спреми; доказ о радном искуству у струци; уве-
рење да кандидат није осуђиван; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у државним органима. Документи којима се 
доказује испуњеност услова не могу бити ста-
рији од шест месеци. Кандидат за директора 
Центра за социјални рад, уз прописану конкур-
сну документацију, подноси Програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање, односно новинама „Magyar Szó“. Пријаве 
са траженим докуметима достављати лично или 
препорученом пошиљком у затвореној коверти 
на адресу: Центар за социјални рад општине 
Бачка Топола, Петефи бригаде 20, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за именовање дирек-
тора“ – не отварај. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или овереној 
фотокопији, неће се разматрати.

„КОНАК“ ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
Сремска Каменица

Трг краља Петра I 3
тел. 064/0326-320

e-mail: gerentokonak@gmail.com

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у занимању 
дипломирани социјални радник, енглески језик 
– средњи ниво, стручни испит. Пробни рад 3 
месеца. Слање пријаве за запослење мејлом: 
gerentokonak@gmail.com. Рок за пријављивање 
на конкурс је 21.06.2021.

Саобраћај и везе

„РАЈ-ТРАНС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Возач Ц категорије
УСЛОВИ: III–IV ниво квалификације, без обзи-
ра на смер; радно искуство није неоппходно; 
возачка дозвола Ц категорије. Опис посла: 
врши превоз робе полутеретним или теретним 
возилима и остале активности у зависности од 
потребе посла.

Вулканизер
УСЛОВИ: I–IV ниво квалификације, без обзира 
на смер; радно искуство није неопходно; возач-
ка дозвола Б категорије. Опис посла: монтажа, 
демонтажа, балансирање, поправке пнеуматика 
и остале активности у зависности од потребе 
посла.

Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију треба да доставе послодавцу на e-mail: 
knjigovodstvo@rajtrans.rs. Рок за пријаву: 
21.06.2021. године.

АУТО-ЦЕНТАР „ВЛАДИСАВЉЕВ“ ДОО
26222 Баваниште, Бантска 59А

тел. 069/5573-284
e-mail: acvladisavljev@gmail.com

Контролор на линији техничког 
прегледа возила

УСЛОВИ: завршена средња саобраћајна шко-
ла, смер саобраћајни техничар или машинска 
школа, смер ауто-механичар; најмање 1 година 
радног искуства у било ком занимању, возачка 
дозвола Б категорије. Кандидати који испуња-
вају услове могу послати CV на горе наведену 
адресу или се јавити послодавцу телефоном.

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО, 
ПРОКУПЉЕ

Прокупље 
Милена Јовановића 15

тел. 064/8744-377
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола
4 извршиоца

Опис посла: технички преглед железничких 
кола и возова, утврђивање неисправности и 
оштећења на железничким колима и одређи-
вање правилних поступака са њима. Место 
рада: Београд (1), Нови Сад (1), Суботица (1), 
Пирот (1).

УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка шко-
ла – прегледач железничких кола; без обзира 
на радно искуство; основно познавање рада 
на рачунару; возачка дозвола Б категорије – 
услов. Остали услови рада: обезбеђен смештај, 
превоз и исхрана, теренски рад, рад у сменама, 
ноћни рад, рад ван просторија послодавца, рад-
но место са повећаним ризиком, дужина радног 
времена 12 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на контакт телефон.

Пословни центри НСЗ



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 936 | 02.06.2021.24

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда

Индустрија и грађевинарство

„АЛК ГРАДЊА“ ДОО
11070 Нови Београд

Савски насип 3
тел. 065/2081-977

Дипломирани грађевински инжењер 
– високоградња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, радно искуство најмање 1 годи-
на, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати 
на имејл: puzicgoran@gmail.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„ОБИ“ ДОО БЕОГРАД
34000 Крагујевац

Шумадијске дивизије 1а
e-mail: milka@obikg.rs

Дипломирани грађевински инжењер

УСЛОВИ: VII ниво квалификације – дипломира-
ни грађевински инжењер; радно искуство није 
неопходно; обавезно знање рада на рачунару; 
возачка дозвола Б категорије; место рада Кра-
гујевац.

Грађевински техничар

УСЛОВИ: IV ниво квалификације – грађевин-
ски техничар; радно искуство није неопходно; 
место рада Крагујевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе послодавцу на 
e-mail: milka@obikg.rs или могу да је доставе 
лично у просторије послодавца у Крагујевцу, 
Шумадијске дивизије 1а, сваког радног дана 
од 07 до 15 часова. Рок за пријаву: 20.06.2021. 
године.

ПРОИЗВОДЊА ОДЕЋЕ
„RIVAL TEX“

18000 Ниш 
Обреновићева 59в/58

Шивач радних одела на 
индустријским машинама

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа; радно искуство: 12 месеци на 
пословима шивача на индустријским машинама. 
Заинтересовани кандидати треба да се на кон-
такт телефон: 060/0662-711.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Водоводска 160 

Београд
тел. 011/2510-842

e-mail: zgp@beotel.rs

Бравар-заваривач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

Армирач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

Tесар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Јагодина; терен-
ски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до 

попуне радних места. Заинтересовани кандида-
ти могу се јавити послодавцу путем телефона, 
поштом или мејлом.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Водоводска 160, Београд

тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Руководилац градилишта 
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен; 
возачка дозвола Б категорије; без обзира на 
радно искуство. Место рада: Умчари, Јагоди-
на. Услови рада: теренски рад, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
пробни рад (3 месеца). Рок трајања конкурса: 
до попуне. Заинтересовани кандидати могу се 
јавити послодавцу путем назначених телефона 
или да доставе радну биографију путем мејла 
или поште.

„ENEX EXPORT-IMPORT“ DOO
Лештане, Кружни пут 42

тел. 011/8036-234
e-mail: enex93@gmail.com

Обућарски радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Магационер
УСЛОВИ: основна школа.

„КОНСТРУКТ ПРОЈЕКТ“ ДОО
25000 Сомбор, Тозе Марковића 2б

тел. 063/801-5500

Техничар за израду пројектне 
документације

на одређено време 6 месеци, 
приправник

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме 
грађевинске или архитектонске струке – дипло-
мирани инжењер грађевинарства, дипломирани 
инжењер архитектуре, инжењер грађевинар-
ства, инжењер архитектуре или IV степен стру-
чне спреме – грађевински или машински техни-
чар; без радног искуства; познавање рада на 
рачунару (опште) и почетно знање AutoCad-а; 
пробни рад 3 месеца. Оглас остаје отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандида-
ти пријаву са радном биографијом могу доста-
вити на e-mail: konstruktprojekt@gmail.com.

„КРУШИК – ПЛАСТИКА“ АД
14253 Осечина, ПЈ Комирићанца 35

тел. 014/3451-435

Сарадник за радне односе и послове 
органа управљања

УСЛОВИ: стечено више образовање из области 
правних наука на основним академским или 
струковним студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова (дипломирани правник и специјалиста 
струковни правник) или у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова (правник и струковни правник) или 
правник (студије у трајању од две до три годи-
не односно први степен правног факултета до 
2005. године). Поред наведених услова лице 
треба да испуњава и услове прописане чла-
ном 24 Закона о раду. Заинтересовани канди-
дати подносе: својеручно потписану пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом и фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност усло-

ва конкурса. Пријава се подноси поштом или 
непосредно (канцеларија техничког секретара 
на првом спрату) на горе наведену адресу, са 
назнаком „За Конкурсну комисију”. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Уз пријаву се подноси очитана лич-
на карта и фотокопије следећих докумената: 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству РС и извод из матич-
не књиге рођених. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса могу бити позвани на разговор 
ради прибављања додатних релевантних пода-
така за доношење одлуке о избору кандидата. 
Конкурсна документација се не враћа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору кандидата ће се објавити на 
сајту: www.krusik-plastika.co.rs, а изабрани кан-
дидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. Контакт особа за обавештења: секретар 
друштва Златија Миличић, тел. 062/448-258.

Пољопривреда

„RS AGRAR GROUP 2013“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10и
тел. 063/367-301

Дипломирани инжењер 
пољопривреде
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању било којег смера, пожељно иску-
ство у продаји, познавање рада на рачунару 
(MS Office), познавање рада на каси. Пријаве 
слати на e-mail: jasna.micovic@ratar.rs, у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО
11070 Нови Београд
Тошин бунар 188а

тел. 064/658-30-02, 064/821-45-38

Инжењер пољопривреде у 
пластеницима

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер биљ-
на производња, возачка дозвола.

Пољопривредни техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

Магацински радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
возачка дозвола, пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@
zelenihit.rs, у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

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

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

Београд, Југ Богданова 28

1. Наставник наставних предмета 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање (практична настава  
у блоку, са 64,29% радног времена)  

и Професионална пракса  
(са 25% радног времена)

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у школској радионици хотелу 

„Палас“ у Београду, Топличин венац 23

2. Наставник наставних предмета 
Куварство са практичном наставом  
– вежбе (са 50% радног времена)  

и Куварство – вежбе  
(са 50% радног времена)

на одређено време ради замене 
одсутних запослених преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос про-
писани су чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 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 способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 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. Образовање 
наставника предметне наставе: одговарајуће 
високо образовање за обављање послова 
наставника прописано је чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и вапитања; 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 3) лице из 
става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; степен и врста образо-
вања наставника и стручних сарадника пропи-
сани су и: Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада: Трговина, угоститељство и тури-
зам („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021); 4) обавезно 
образовање за наставнике из чл. 140 Закона је 
и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наведено образо-
вање 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. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: 1. кратку биографију; 2. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема прописана Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам: тачка 25) за наставника: 
Агенцијско и хотелијерско пословање – профе-
сионална пракса (за образовне профиле турис-
тичко-хотелијерски техничар и туристички тех-
ничар): (1) дипломирани економиста; (2) 
дипломирани туризмолог; (3) дипломирани 
географ – туризмолог; (4) дипломирани геог-
раф (туризмолог); (5) дипломирани економиста 
– менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; (6) дипломирани економиста – 
менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; (7) дипломирани менаџер у тури-
зму; (8) дипломирани менаџер у хотелијерству; 
(9) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области еконо-
мије;(10) мастер туризмолог, претходно завр-
шене основне академске студије у области еко-
номије или географије; (11) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијер-
ство; (12) мастер економиста, претходно завр-

шене основне академске студије у области гео-
графије, туризма и хотелијерства; (13) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму: менаџер у 
туризму или менаџер у хотелијерству. Тачка 20) 
за наставника: Куварство са практичном наста-
вом: (1) виши стручни радник технологије 
куварства; (2) гастролог; (3) виши стручни рад-
ник угоститељско-туристичке струке, занимање 
кулинарство; (4) виши стручни радник у угости-
тељству, смер кулинарство; (5) виши угости-
тељ; (6) виши угоститељ – гастролог; (7) виши 
стручни радник – комерцијалист угоститељства; 
(8) комерцијалист угоститељства; (9) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; (10) менаџер 
хотелијерства, смер гастрологија; (11) менаџер 
у гастрономији; (12) струковни менаџер гастро-
номије; (13) струковни менаџер гастрономије из 
области менаџмента и бизниса; (14) струковни 
економиста за туризам и угоститељство; (15) 
струковни економиста на студијском програму 
– туризам и угоститељство; (16) економиста за 
туризам и угоститељство; (17) дипломирани 
менаџер гастрономије; (18) дипломирани 
менаџер – гастрономија; (19) дипломирани еко-
номиста – менаџер за хотелијерство, на смеру 
Хотелијерски менаџмент, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (20) виши 
стручни радник организатор пословања у угос-
титељству – одсек кулинарство; (21) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер у 
гастрономији; (22) дипломирани економиста – 
менаџер за хотелијерство, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (23) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство, ако су на основним академским 
студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (24) струковни менаџер у 
туризму и угоститељству, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (25) 
специјалиста струковни економиста за пословну 
економију и менаџмент угоститељства и гастро-
номије, ако су изучавани наставни садржаји из 
области предмета. Лице из тачке 20) мора има-
ти претходно стечено средње образовање за 
образовни профил: кувар, кувар техничар, тех-
ничар кулинар или кулинарски техничар. Тачка 
30) за наставника – Куварства: 1) виши стручни 
радник технологије куварства; 2) гастролог; 3) 
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 4) 
виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; 5) виши струч-
ни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
6) виши угоститељ; 7) виши угоститељ – гастро-
лог; 8) виши стручни радник – комерцијалист 
угоститељства; 9) комерцијалист угоститељст-
ва; 10) виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству – одсек кулинар-
ство; 11) менаџер хотелијерства, смер гастро-
номија; 12) менаџер у гастрономији; 13) 
струковни менаџер гастрономије; 14) струковни 
економиста за туризам и угоститељство; 15) 
струковни економиста на студијском програму 
– туризам и угоститељство; 16) економиста за 
туризам и угоститељство; 17) дипломирани 
менаџер гастрономије; 18) дипломирани 
менаџер – гастрономије; 19) дипломирани еко-
номиста – менаџер за хотелијерство, на смеру 
хотелијерски менаџмент, ако су на студијама 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; 20) дипломирани економиста – менаџер 
за хотелијерство, ако су на основним академ-
ским студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; 21) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијском програму: менаџер у гастрономији; 
22) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из 
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области предмета; 23) струковни менаџер у 
туризму и угоститељству, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; 24) 
специјалиста струковни економиста за пословну 
економију и менаџмент угоститељства и гастро-
номије, ако су изучавани наставни садржаји из 
области предмета; лице из тачке 30) мора има-
ти претходно стечено средње образовање за 
образовни профил, односно смер: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кулинарски 
техичар; 3. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи за обра-
зовни профил, односно смер: кувар, кувар тех-
ничар, техничар кулинар или кулинарски техи-
чар (за кандидате који конкуришу за наставника 
куварства); 4. уколико поседују, учесници кон-
курса за радно место наставника достављају и 
оригинал или оверену фотокопију исправе 
којом доказују да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 6. уверење 
надлежних органа да лице није осуђивано пра-
воснажном судском пресудом са правним после-
дицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, издато након расписи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Учесник конкурса који не жели 
сам да прибави и достави доказе о испуњености 
услова који се могу прибавити по службеној 
дужности, попуњава изјаву у којој даје саглас-
ност да се његов ЈМБГ користи искључиво у 
сврху прикупљања података који се односе на 
доказе које учесник конкурса не жели сам да 
прибави (нпр. уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених). Формулар изјаве се 
може преузети на званичној интернет страници 
школе или у згради Угоститељско-туристичке 
школе у Београду, у периоду од 08.00 до 14.00 
часова. Кандидати достављају попуњену и пот-
писану изјаву уз потребну документацију, бла-
говремено, на адресу школе. Документација се 
предаје или путем поште доставља, на адресу: 
Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 
28, Београд, 5. спрат, канцеларија бр. 28. Рок 
за пријављивање је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкуса. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом, неће 
бити узете у разматрање. Контакт особа: секре-
тар школе Снежана Басарић, дипл. правник, 
телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДРЕНИК”

11000 Београд
Панчевачки пут 87
тел. 063/617-592

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање (члан 140 
ЗОСОВ); дозвола за рад (лиценца).

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима је 
лице оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста или средње образовање; дозвола за 
рад (лиценца).

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, у складу са 
законом, и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
РС и да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи (у оригиналу или 
оверене фотокопије): 1. диплому о завршеној 
школи, 2. уверење о држављанству РС, 3. био-
графију, 4. попуњену пријаву скинуту са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (одељак „Ново на сајту”). Пријаве слати 
на мејл-адресу: vrtic@dreniknd.com или на адре-
су Предшколске установе „Дреник”, Панчевачки 
пут 87, 11000 Београд. Контакт особа: директор 
ПУ „Дреник” Ивана Путановић, 063/617-592.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

Земун, Крајишка 34

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

одсутне запослене са породиљског 
одсудства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлу-
ка УС), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,10/2019 
и 6/2020) и то: чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 
5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана: да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 
1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020); степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се 
уверењем о држављанству, у оригиналу или 
овереној копији, не старије од 6 месеци); да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад – српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а који се 
налази у делу „Ново на сајту”, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву кан-
дидат доставља: пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се налази 
у делу „Ново на сајту” оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању; извод из 
матичне (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); извод из казне-
не евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе након објаве конкурса. Доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на процену психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Лекарско 
уверење се доставља по закључењу уговора о 
раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”, поштом на адресу: ОШ „Гаврило Принцип“, 
Земун, Крајишка 34 или лично, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом, неће се разматрати. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе, 
на телефон: 011/2194-454.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Професор струковних студија за 
област Педагошке и андрагошке 

науке, ужа научна област Педагогија
УСЛОВИ: докторат педагошких наука, докто-
рат менаџмента у образовању или докторат 
из дидактичко-методичких наука, способност 
за наставни рад, објављени научни, односно 
стручни радови у научним, односно стручним 
часописима или зборницима, са рецензијама. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању Републике Србије, Статутом Акаде-
мије струковних студија Београд, Правилником 
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о начину и поступку избора и заснивање радног 
односа и ангажовања наставника и сарадника у 
Академији струковних студија Београд, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс и изјаву за које место се конкурише, 
поднети радну биографију са библиографијом 
објављених радова и литературе за учење која 
је наведена по општим библиографским принци-
пима, односно упутствима за цитирање литера-
туре у научном часопису, и то по врсти радова: 
податке о доприносу у настави, оверену фото-
копију извода из књиге рођених, оверену фото-
копију извода из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС, оверене фотокопије дипломе или решења 
о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству као и свих диплома претходно завршених 
степена студија високог образовања (ако канди-
дату, до тренутка подношења пријаве није изда-
та диплома, подноси се уверење о завршетку 
студија у овереној фотокпији, осим за ностри-
фикацију дипломе), доказ о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена Законом (за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова увисокош-
колској установи) и Статутом Академије, докази 
о изборима у наставно и научно звање, ако је 
кандидат био биран у наставно и научно звање 
на другој установи и претходно радно искуство, 
копије импресума о објављеним радовима или 
саме радове (списак радова се доставља и у 
дигиталном облику – CD или УСБ диск), сертифи-
кате, потврде, уверења и друге исправе издате 
од научних, стручних и других надлежних орга-
низација, организатора научних и стручних ску-
пова, организатора пројеката, научних и струч-
них часописа, високошколских установа за сваки 
податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, стручни и професионални 
допринос, допринос у настави, допринос струч-
ној, академској и широј заједници и друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су битни. За 
комплетност документације коју подноси на кон-
курс одговоран је учесник конкурса. По истеку 
рока за подношење пријаве на конкурс није доз-
вољено допуњавање конкурсне документације 
од стране кандидата. Пријаве се подносе Ака-
демији струковних студија Београд на наведеној 
адреси, са назнаком „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

факс: 011/3235-539
www.rgf.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну 
област Подземна експлоатација 
лежишта минералних сировина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области којој припада ужа научна 
област. Остали услови утврђени су одредбама 
члана 74 став 10 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одред-
бама чл. 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 200 
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
Радни однос заснива се на неодређено време. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на 
међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или моногра-

фији, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 
Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Правна историја – предмет Упоредна 
правна традиција

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 
– др. закони) и члановима 112 и 115 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна својеручно потписана прија-
ва кандидата (у три примерка), са прилозима у 
једном примерку (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), подноси се у писар-
ници Правног факултета Универзитета у Бео-
граду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 
до 15.00 часова, или поштом, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-606, 3370-102

факс: 011/3370-223
e-mail: dekanat@grf.bg.ac.rs

www.grf.bg.ac.rs

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Геоинформатика

на одређено време од пет година

2. Асистент – студент докторских 
студија за уже научне области 

Планирање и пројектовање 
путева и аеродрома и Планирање 

и пројектовање градских 
саобраћајница

на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радно место 1: VIII степен стручне 
спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада; за радно место 2: 
VII/1 степен стручне спреме из научне области 
за коју се бира – студент докторских студија, у 
складу са чланом 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017-41, 27/2018-
3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 
(др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду и Статута Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду, као и 
других општих аката Универзитета и Факултета. 
Уз пријаву доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак научних радова и 
оверен препис диплома. Кандидати који конку-
ришу за место асистента обавезно достављају и 
потврду да су студенти докторских студија. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ВИЛИН ВРТ“
11090 Београд, Матије Гупца 44

тел. 060/3924-449

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању; пуно радно време, рад у сме-
нама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, 
пробни рад 1 месец. Особа за контакт: Тија-
на Цветковић, директор, телефон за контакт: 
060/3924-449.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Конкурс објављен 16.12.2020. године у публи-
кацији “Послови” поништава се за избор доцен-
та за ужу научну област Скандинавистика, 
предмет Граматика скандинавских језика.

ППУ „КУЋА ВЕВЕРИЦА“
11000 Београд, Макаријева 1А

тел. 064/0022-990

Васпитач за рад са децом 
предшколског узраста

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач, VII или VI/2 (академске 
или струковне студије) степен квалификација; 
пожељно знање рада на рачунару; поседовање 
возачке дозволе; знање страног језика; поло-
жен стручни испит.

Медицинска сестра – васпитач за рад 
са децом јасленог узраста

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра – васпитач, IV сте-
пен квалификација; пожељно знање рада на 
рачунару; поседовање возачке дозволе; поло-
жен стручни испит.

Сервирка за рад у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: рад у сменама. Заинтересовани 
кандидати своје пријаве могу слати на мејл: 
vrtickucaveverica@gmail.com или позивом на 
телефон: 064/0022-990 или 064/0290-202, кон-
такт особе: Биљана Лемаић и Наташа Поповић.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

11000 Београд, Милића Ракића 1
тел. 011/3474-075

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога или 
психолога школе стечено на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
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струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6) да има обуку и положен испит за директо-
ра установе; 7) да има дозволу за рад (лицен-
цу) за наставника, стручног сарадника; 8) да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као и доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора школе; 
изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем, из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сараника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: 1) оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 2) оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника или стручног сарадника; 3) оверен 
препис или оверену фотокопију дозволе за рад, 
односно лиценце за директора (пријава се неће 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року који предвиђа закон); 4) ори-
гинал потврду да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог образовања, односно за 
лице које испуњава услове из члана 122 став 6 
Закона, потврду да има најмање 10 година рад-
ног искуства у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог образовања 
(не старије од 6 месеци); 5) оригинал уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона (не старије од 6 месеци); 6) 
оригинал уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 

оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 7) извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 8) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 9) оригинал или оверену 
фотокопију доказа о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); 10) оригинал лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); 11) фотокопију доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора кандидата 
(извештај просветног саветника); 12) фотоко-
пију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора 
установе; 13) фотокопију личне карте, односно 
биометријски очитане личне карте; 14) пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 15) 
радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби, поседовању организационих 
способности и кратким прегледом програма 
рада за време мандата директора школе. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Достављена докумен-
тација се не враћа. Министар просвете науке 
и технолошког развоја врши избор директо-
ра школе у року од 30 дана од дана пријема 
документације, доноси решење о његовом име-
новању, о чему школа обавештава кандидате 
који су се пријавили на конкурс. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или поштом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената која нису ове-
рене од стране надлежног органа. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе, 
радним даном од 9 до 14 часова, на телефон: 
011/3474-075. Пријаву и документацију доста-
вити на адресу школе: ОШ „Стеван Синђелић“, 
11000 Београд, Милића Ракића 1.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“

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

тел. 019/808-068

Наставник виолине
на одређено време преко 60 дана, 
до повратка одсутне запослене са 

боловања

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања, и то : дипломирани музичар – виолини-
ста, мастер музички уметник, професионални 
статус – виолиниста; дипломирани музичар, 
усмерење виолиниста, академски музичар – 
виолиниста; 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3) извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 4) 
поседовање држављанства Републике Србије; 
5) знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 6) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; 7) непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати уз пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, подно-
се следећу документацију: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве послати на адресу: Основна музичка 
школа „Констатнин Бабић“, Кладово, 22. сеп-
тембра 13, 19320 Кладово. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
преко мејл-адресе: muzicka.kladovo@gmail.com 
и путем телефона: 064/6159-628.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

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

рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања, и то: професор географије, дипломира-
ни географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информа-
тике, професор биологије – географије, профе-
сор физике – географије, професор географије 
– информатике, дипломирани професор гео-
графије – мастер, дипломирани географ – мас-
тер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, 
дипломирани географ – просторни планер; 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике; 2) да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3) да 
поседује држављанство Републике Србије; 4) 
да зна српски језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминитарно понашање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати уз пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, подносе и 
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следећу документацију: доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања (потвр-
да из надлежне полицијске управе). Пријаве 
послати на адресу: Основна школа „Светозар 
Радић“ Текија, Коче Анђелковића 65, 19325 
Текија. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко мејл адресе: ostekija@ptt.rs и 
путем телефона: 019/804-120, 063/8526-036 и 
064/6159-628.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
32000 Чачак

Булевар Вука Караџића бб
тел. 032/322-556

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које испуњава 
услове прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
и то да: има одговарајуће образовање стече-
но за васпитача или стручног сарадника: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 
1 тачка 1 подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица ии родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад; има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; обуку и положен испит 
за директора установе; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља и лице које има: одго-
варајуће образовање стечено за васпитача на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и сецијалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог 

одговарајућег образовања. Потребна докумен-
тација: попуњен пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о похађаном програму обуке и положе-
ном испиту за директора установе (уколико 
кандидат поседује); потврду да има најмање 
осам, односно десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању српс-
ког језика на ком се изводи васпитно-образов-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику), оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (издат по објављивању конкурса); 
доказ да се против кандидата не води истрага и 
да нису покренуте истражне радње код надлеж-
ног суда (издат по објављивању конкурса); 
доказ да није осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе (издат по објављи-
вању конкурса); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
– извештај просветног саветника (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе); програм рада са радном био-
графијом. Кандидат изабран за директора који 
нема положен испит за директора дужан је да 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност положи испит за директора. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаву на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставити ПУ „Радост“ Чачак, на 
адресу: Булевар Вука Караџића бб, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“ или 
лично у управи установе у објекту „Сунце“, у 
Булевару Вука Караџића бб, (правна служба), у 
периоду од 8 до 13 часова, сваког радног дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“

Горњи Милановац, Прањани бб

Поништава се део конкурса који је објављен у 
публикацији „Послови“ бр. 924 од 10.03.2021. 
за радно место: наставник разредне наставе 
у издвојеном одељењу школе у Теочину, на 
одређено време ради замене одсутне преко 60 
дана, до повратка заполене са трудничког и 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета.

ЈАГОДИНА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35222 Глоговац

тел. 035/8276-011

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора шко-
ле може се пријавити кандидат који испуњава 
услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19 и 6/20); да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/20) 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 (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност); најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за при-
мање и давање мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, 
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 РС; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду (решења). 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, Комисија цени доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, не старије од 6 месе-
ци; оверени препис / фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, не старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора шко-
ла неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе), не старије 
од 6 месеци; потврду о радном искуству; нај-
мање осам година радног искуства у области 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење да се против 
кандидата не води истрага, нити је подигнута 
оптужница код надлежног суда, не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, 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 што онемогућава 
рад у образовању, не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле; уверење о знању српског језика на коме се  
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остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора), не старији од 6 месеци. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ“
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
тј. замене лица које је именовано 
за директора у првом мандату (од 
25.07.2021. до 24.07.2025. године) 

или до повратка лица именованог за 
директора на радно место

УСЛОВИ: лице са образовањем на основу 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем директора. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а уз одштампани пријавни 
формулар установи достављају документацију 
о испуњењу услова за пријем на основу чла-
на 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020). Дока-
зи о испуњености услова се достављају у ори-
гиналу или овереној копији. У поступку одлучи-
вања о избору извршиоца врши се претходна 
провера психофизичких способности од стране 
надлежне службе за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве уз документа-
цију о испуњавању услова доставити на адре-
су: ОШ „Милан Мијалковић“ Јагодина, Милунке 
Савић 1, 35000 Јагодина, или лично у секрета-
ријату школе, радним данима од 9 до 13 часова.

КИКИНДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

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

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 2. 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-

ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
најмање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања или 
поседовање одговарајућег образовања из чла-
на 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс-
на документација ће се достављати у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурс за избор 
директора“. Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (лиценца); доказ од држављанству (уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); извод 
из казнене евиденције; потврду из основног 
тужилаштва да се не води тужилачка истрага; 
потврду суда да се против лица не води кри-
вични поступак; преглед кретања у служби са 
биографским подацима, лекарско уверење (иза-
брани кандидат ће доставити касније, по завр-
шетку конкурса), уверење о положеном испиту 
за рад у државним органима (није обавезно).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Директор
на мандатни период од 4 (четири) 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020), као и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.108/2015), 
тј. да има одговарајуће високо образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога или психолога стечено на: 
1) студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 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 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; лице из 
тачке 1) подтачка б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; да испуњава услове за наставника 
те врсте школе и подручја рада, педагога или 
психолога; да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да у 
року од две године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања); да има дозволу за рад 
за наставника или стручног сарадника; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 (три) месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; кандидат за 
директора не може да буде лице које је правос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уколи-
ко се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице, уз испуњеност осталих горе 
наведених услова, које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, тј. високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године или више 
образовање, за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора шко-
ле и најмање десет година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Кандидат који 
се пријављује на конкурс је дужан да достави 
следећу документацију: пријаву на конкурс 
за избор директора, са кратком биографијом, 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора; оверен препис 
или фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотококопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 
потврду о радном искуству, односно година-
ма рада у установи на пословима образовања 
и васпитања; уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела уврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (да није старије од шест месеци); 
уверење 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 притво-
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ра (да није старије од шест месеци); уверење 
привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал или оверена фотокопија, да 
није старије од 6 месеци); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања доставља кандидат на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе. 
Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; доказ о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора установе (изабрани 
кандидат за директора школе који нема обуку 
и положени испит за директора ће бити у оба-
вези да испит за директора положи у законском 
року од дана ступања на дужност); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
не старије од шест месеци од дана подношења 
пријаве (оригинал лекарског уверења или ове-
рена копија).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном докуметна-
цијом доставити лично или поштом, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“, на следећу 
адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“, 
Краља Петра Првог Карађорђевића 13, 23330 
Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 13

Оглас објављен 12.05.2021. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости, због 
техничке грешке у тексту конкурса.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/422-056

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 122 став 2, 5, 7 до 11, члана 139 
и члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилника о ближим условима за 
избор директора у установама образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и 
то: да има држављанство Републике Србије; да 
је стекао одговарајуће образовање за настав-
ника средње стручне школе следећих подручја 
рада: Здравство и социјална заштита, Геодезија 
и грађевинарство, Хемија, неметали и графи-
чарство и Пољопривреда, производња и пре-
рада хране, за педагога или психолога: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије или специјалистичке струковне 
студије), и то: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 

научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; ова лица морају да имају 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, да против њега 
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 наведе-
на кривична дела; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника / стручног сарадни-
ка; да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на 
дужност; директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора); 
да има најмање осам (8) година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc). Уз пријаву кандидати 
треба да приложе: преглед кретања у служ-
би, биографске податке и податке о стручним 
и организационим способностима, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
као и друга уверења којима доказују испуње-
ност услова за наставника, односно психолога 
или педагога, оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника / стручног сарадника, оверену 
фотокопију уверења о положеној обуци и испи-
ту за директора, потврду о поседовању најмање 
8 (осам) година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављан-
ству (доказује се подношењем оригинала или 
оверене фотокопије уверења о држављан-
ству издатог на обрасцу након 1.1.2019. годи-
не); уверење да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказује се 
подношењем оригинала или оверене фотоко-
пије уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова) – доказ који кандидат 
поднесе на конкурс не може бити старији од 
дана објављивања конкурса; уверење да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (доказује се подно-
шењем оригинала или оверене фотокопије 
уверења надлежног привредног суда) – доказ 
који кандидат поднесе на конкурс не може 
бити старији од дана објављивања конкур-
са; уверење да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за наведена кривична 
дела (доказује се подношењем оригинала или 
оверене фотокопије уверења надлежног осно-
вног суда) – доказ који кандидат поднесе на 
конкурс не може бити старији од дана објављи-
вања конкурса; доказ о знању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, у супротном је потребно достави-
ти оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); извод из 
матичне књиге рођених на обрасцу издатом 
након 1.3.2010. године, односно његову овере-
ну фотокопију; фотокопију личне карте / био-
метријски очитану личну карту. Кандидат, уко-
лико поседује, дужан је да достави уз пријаву 
на конкурс и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у његовом раду (извештај про-
светног саветника). Кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Предност за избор директора установе образо-
вања и васпитања има кандидат који је стекао 
неко од звања према прописима из области 
образовања. Кандидат за директора установе 
образовања и васпитања 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 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела из члана 7 став 
4 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања. 
Кандидати достављају конкурсну документа-
цију у три примерка. Оверене фотокопије треба 
да буду оверене од стране јавног бележника. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
неће узимати у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета у 
року утврђеном у конкурсу. Потпуна пријава је 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса. Документа се достављају у оригина-
лу или овереној фотокопији и иста се по окон-
чању конкурса не враћају кандидатима. Прија-
ве са документацијом, са назнаком „Конкурс за 
директора“, доставити лично у секретаријат 
школе или путем поште на адресу: Средња 
стручна школа „Милош Црњански“, Светосав-
ска 57, 23300 Кикинда, телефон: 0230/422-056.

Национална служба
за запошљавање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб.

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за педагогију

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Педагошке науке, ужу научну област 
Педагогија

на одређено време од 5 година

Катедра за психологију

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Психолошке науке, ужу научну 
област Психологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Катедра за енглески језик и књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Англистичка лингвистика

на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Англофона књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати за наставни-
ка и сарадника треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чл. 74 и 75 Закона о 
високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон и 
11/2021 – аутентично тумачење), чл. 139–153 
Статутa Филозофског факултета, Правилником 
о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привреме-
ним седиштем у Косовској Митровици и Пра-
вилником о минималним условима за избор 
у звање наставника Филозофског факултета 
у Косовској Митровици. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе: биографију, 
оверене преписе диплома о стеченим нивои-
ма студија, списак објављених публикација, 
научних и стручних радова, извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да против кандидата није покренута 
истрага нити подигнута оптужница и друге 
доказе о испуњености услова конкурса. Кан-
дидати су обавезни да доставе сву потребну 
документацију у електронској форми, на CD-у 
и у PDF формату. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косов-
ска Митровица, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Оба-
вештења се могу добити на бројеве телефона: 
028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за 
научну област Математичке науке, 
за ужу научну област Примењена 

математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија из области математичких наука који је 
завршио основне академске студије са про-
сечном оценом најмање 8 и мастер академске 
студије са просечном оценом најмање 8 или 
је завршио основне студије по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године са просечном оценом најмање 8, 
из области математичких наука; кандидат мора 
да има просечну оцену најмање 8,5 из предме-
та уже научне области за коју се бира; актив-
но знање енглеског језика. Општи предуслов: 
кандидат мора да испуњава општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Факултета инжењер-
ских наука Универзитета у Крагујевцу и Пра-
вилника о ближим условима за избор у звање 
сарадника Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: оверену фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту, извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; 
потврду да је кандидат студент докторских сту-
дија из области математичких наука, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеним претходним степенима студија, 
уверење о положеним испитима на претход-
ним степенима студија, уверење о положеним 
испитима на докторским студијама, биографију, 
списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, уверења надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривично дело и да против 
кандидата није покренута истрага или да није 
подигнута оптужница и друге доказе којима се 
доказује испуњење општих и посебних услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прило-
зима доставити на адресу: Факултет инжењер-
ских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, 
са назнаком радног места за које се конкурише 
и уже научне области. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
34210 Рача Крагујевачка

Карађорђева 102
тел. 069/808-4221

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, за 
рад у издвојеним одељењима школе 
у Ђурђеву са 50% радног времена и у 
Саранову са 46,67% радног времена

УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуња-
ва: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и 
(2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
и одговарајући степен и врста образовања 

за радно место за које се подноси пријава по 
конкурсу, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020 и 3/2021), доказ: оверена фотокопија 
дипломе о одговарајућем образовању и степену 
и врсти образовања, подноси се уз пријаву на 
конкурс; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ о испуњености овог услова доставља 
се пре закључења уговора о раду); 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказ: уверење о неосуђиваности под-
носи се уз пријаву на конкурс, у оригиналу или 
овереној фотокопији; наведени доказ не може 
бити старији од 6 месеци, рачунајући од датума 
објављивања конкурса); 4) да је држављанин 
Републике Србије (доказ: уверење о држављан-
ству подноси се уз пријаву на конкурс, у ори-
гиналу или овереној фотокопији; наведени 
доказ не може бити старији од 6 месеци, рачу-
најући од датума објављивања конкурса); 5) да 
зна српски језик (доказ: оверена копија јавне 
исправе којом се доказује да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; подноси се уз пријаву на конкурс; 
овај доказ достављају само кандидати који нису 
стекли образовање на српском језику).

ОСТАЛО: Поред наведеног, кандидат треба 
да достави: одштампан пријавни формулар 
који попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; извод из матичне књиге рође-
них у оригиналу или овереној фотокопији; 
биографију. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“, на 
адресу школе: Основна школа „Карађорђе“, 
Карађорђева 102, 34210 Рача Крагујевачка, са 
назнаком: „За конкурс за слободна радна мес-
та“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Телефон за ближе информа-
ције: 069/808-4221. Особа за контакт: Борко 
Петровић, секретар школе.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

у Служби за материјално-финансијско 
пословање

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских наука стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма (по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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четири године (по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); знање рада на рачунару; најмање пет 
година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају 
и доказе о испуњавању услова огласа: био-
графију; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема; уверење полицијске управе 
о неосуђиваности; уверење суда да се против 
кандидата не води кривични поступак. Оста-
ли докази: потврде или други докази у вези 
са радним искуством; сертификати или други 
докази у вези са посебним знањима или вешти-
нама. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве са 
документима, са назнаком „За оглас”, доставити 
на адресу: Економски факултет Универзитета у 
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Лицеја Кнежеви-
не Србије 3.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање стручни сарадник 
за ИМТ, ужу уметничку област 

Дигитални медији
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
са просечном оценом најмање 8 (осам) на свим 
нивоима студија, репрезентативне уметничке 
референце, позитивно оцењен педагошки рад 
и најмање 3 године радног искуства у звању 
сарадника на високошколској установи. Обаве-
зан предуслов је непостојање сметње из чл. 72 
став 4 Закона о високом образовању. Обавезни, 
изборни, општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 82 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 – др. закон, 
73/18, 67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/21 – 
др. закони), чл. 127 и 143а Статута Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен 
текст), чл. 2 и чл. 10 тачка 7.2. Правилника о 
избору сарадника на Одсеку за музичку умет-
ност (бр. 01-3786 од 24. 12. 2020. године) – 
www.filum.kg.ac.rs и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведене конкурсе: 
пријава на конкурс; биографија и стручна био-
графија; оверене копије диплома свих нивоа 
студија; извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија); фотокопија личне карте и очи-
тана лична карта; потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оригинал или 
оверена копија); потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком 
раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у); потврда о радном искуству на висо-
кошколској установи. Кандидат прилаже доку-
ментацију прописану конкурсом са доказима 
о испуњености услова уз попуњени Образац 
за избор сарадника који је објављен на сајту 
Факултета (у делу ФИЛУМ/Документа и про-
писи/Обрасци). Кандидат је у обавези да сву 
документацију достави у штампаној форми, а 
уредно попуњен Образац у штампаној и елек-
тронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у три 
примерка. Приликом доказивања биографских 
података, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, односно 
да све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријаве кандидата 
које нису достављене у року за пријављивање 
утврђеном у конкурсу, као неблаговремене се 
неће узети у разматрање и исте ће бити враће-

не кандидату. Пријаве кандидата који не доста-
ве потребну документацију или не испуњавају 
услове конкурса из члана 72 став 4 Закона, 
као и друге доказе предвиђене правилници-
ма Факултета и Универзитета, неће се узети у 
разматрање. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-умет-
нички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцента за 
научну област Науке о уметностима, 
ужа научна област Музичка теорија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
друштвено-хуманистичком пољу: доктор наука 
из научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови и да има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама. Предуслов је непостојање 
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом обра-
зовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и 75 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 
6/20 – др. закони и 11/21 – др. закон), Статутом 
Универзитета 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. годи-
не – пречишћен текст), Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 2021. године 
– пречишћен текст), Правилником о критерију-
мима за избор у звање наставника Универзите-
та у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8. 2020. 
године), Одлуком о допуни Правилника о кри-
теријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета 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 критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-37/16 од 28. 1. 2021. 
године), Правилником о ужим научним, умет-
ничким и стручним областима Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28. 5. 2020), 
Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-1161/24 
од 28. 12. 2020), Одлуком о измени и допуни 
Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-230/11 од 25. 3. 2021.) – www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу. Документа која је потреб-
но доставити на наведене конкурсе: пријава на 
конкурс; биографија и стручна биографија; ове-
рене копије диплома свих нивоа студија; извод 
из матичне књиге рођених (оверена копија); 
фотокопија личне карте и очитана лична карта; 
потврда надлежног органа (Полицијске управе) 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању (оригинал или оверена копија); 

потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда 
о педагошком искуству на високошколској уста-
нови; за кандидате који се први пут бирају у 
звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагује-
вцу предвиђено је јавно приступно предавање. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација тра-
жена конкурсом као доказ о испуњености усло-
ва, сматраће се неуредном и неће се узети у 
разматрање. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 пример-
ка, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30. 
3. 2021. године – пречишћен текст, доступно 
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Приликом доказивања биографских подата-
ка, кандидат је дужан да се придржава Зако-
на о заштити података о личности, односно 
да све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-умет-
нички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-533, 034/303-500 лок.133

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа научна област 

Примењено рачунарство
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из нау-
чне области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство или научни назив доктор технич-
ких наука, стечен по прописима који су важили 
пре ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тума-
чење, 68/15 и 87/16), у ком случају припадност 
докторске дисертације научној области Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство врши 
Комисија за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима на конкурс. Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдом надлежног органа (поли-
цијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за 
примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
и Статута Економског факултета у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
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потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема; уверење 
полицијске управе органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; списак стручних 
и научних публикација; а за кандидате који су 
у радном односу на Економском факултету у 
Крагујевцу и резултате усвојене анкете студе-
ната. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – ЦД). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са 
назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: 
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кне-
жевине Србије 3.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРКО ТОМИЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12

тел. 037/790-120

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122 став 
2, 5 и 6, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања, и то: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, то јест високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена: мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника, поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, неосуђиваност правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, непостојање дискриминаторног пона-

шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе следеће доказе о испуњености 
услова: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, оверен препис или оверену фото-
копију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику), уверење полицијске управе да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела и дискриминаторно понашање 
из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 2 месеца од дана достављања пријаве на 
конкурс); уверење привредног суда да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 2 месеца од дана достављања 
пријаве на конкурс), уверење надлежних судо-
ва да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога (не старије од 2 месеца од дана 
достављања пријаве на конкурс), потврду 
о радном искуству у области образовања и 
васпитања (оригинал), доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања достављају само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе (оверена фотокопија), пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно), доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно), 
попуњен формулар за пријаву на конкурс са 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Лекарско уверење доставља 
кандидат који је предложен за избор директора 
од стране Школског одбора. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености предвиђе-
них услова слати препорученом поштом или 
предати лично на адресу: ОШ „Мирко Томић“ 
Обреж, Мирка Томића 12, 37266 Обреж, са 
назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле”. На полеђини коверте обавезно написати 
име, презиме, адресу и број телефона. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се неће враћати кандидатима. О 
резултатима конкурса кандидати ће бити оба-
вештени у законском року. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 037/790-120.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел/факс: 037/3826-527

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. има одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање са звањем васпитач; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци); 8. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију” на адресу: ПУ „Пахуљи-
це“ Брус, Јосипа Панчића бб, Брус.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац

Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, у 

издвојеном одељењу у Лаћиследу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 
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61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17), у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20), као и чл. 27 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова: 1) поседовање 
одговарајућег образовања, у складу са Законом 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2) поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3) поседовање држављанства Републи-
ке Србије; 4) знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Докази о испуње-
ности напред наведених услова и то тачке 1), 
3)–5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Уз пријавни формулар (са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), потребно је доставити шко-
ли: оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (не старију од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на копија, не старији од 6 месеци, из МУП-а); 
уверење да против лица није покренут кривич-
ни поступак, нити да је покренута истрага за 
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци) из суда; извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу (ориги-
нал или оверена копија која није старија од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – 
лекарско уверење, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве треба послати на 
адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона: 
037/3552-353.

ЛЕСКОВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЛЕСКОВАЦ

Лесковац 
Нишка 65

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 
27/2018 и други закони, 10/19 и 6/2020) и то: 
1) да има одговарајуће образовање за рад на 
радном месту чистачице: завршена основна 
школа; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања и давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полних слобода, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на звачниној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: кратку 
биографију, оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месе-
ци), доказ да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српком језику), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију). Доказ 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњени формулар са тра-
женом документацијом достављају школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Пољопривредна школа, Нишка 
65, 16000 Лесковац, са назнаком „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са ученицима. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу донеће се у складу са 
чланом 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Разговор са кандидати-
ма обавиће се у просторијама Пољопривредне 
школе у Лесковцу, Нишка 65, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену обављања разгово-
ра бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона који су навели у својим пријавама. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити 
путем телефона: 016/223-430.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЛЕСКОВАЦ

Лесковац, Нишка 65

Наставник пољопривредне групе 
предмета

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 
и 27/2018 и други закони, 10/19 и 6/2020), и 
да има: 1) одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 истог Закона; стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Поред наведених услова, кандидат у погледу 
степена и врсте образовања, треба да испуња-
ва и услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране (“Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, број 5/2015, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на звачниној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, диплому (уверење) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, однос-
но образовање, уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старију од 6 месеци), доказ да знају 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију). Доказ да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима подноси само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњени формулар са траженом 
документацијом достављају школи у року од 8 
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дана од дана објављивања конкурса на адре-
су: Пољопривредна школа, Нишка 65, 16000 
Лесковац, са назнаком „За конкурс” или лич-
но доставити управи школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води Конкурсна комисија. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима. Решење о избору кандидата по објавље-
ном конкурсу донеће се у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама Пољопривредне школе у 
Лесковцу, Нишка 65, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве контакт телефона који 
су навели у својим пријавама. Сва додатна 
објашњења кандидати могу добити путем теле-
фона: 016/223-430.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“

18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. Кандидат, 
поред наведеног, мора испуњавати и остале 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик (уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, потребно је доста-
вити уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе). Кандидат је дужан да 
уз пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
достави следећу документацију: кратку биогра-
фију; оригинал или оверену копију дипломе; 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству, не старијег од 6 
месеци; оригинал или оверену копију уверења 
о неосуђиваности које се прибавља код МУП-а, 
надлежне полицијске управе, не старијег од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења основног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, не старијег од 6 месе-
ци; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење, прибавља се 
по избору кандидата, а пре закључења уговора 
раду). Сви остали докази су саставни део прија-
ве на конкурс. Кандидат је дужан да обавезно 
достави своју тачну адресу и контакт телефон. 
Радни однос се заснива на недређено време, 
са пуним радним временом, а место рада је 

Ниш. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
односно исте ће бити одбачене. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Основна школа „Бубањски 
хероји“ Ниш, Бубањских хероја 1, Ниш. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи конкур-
сна комисија, коју директор именује посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима при 
Националној служби за запошљавање у Нишу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене преко 
60 дана, до повратка са породиљског 

одсудства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – 
одлука УС), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и то: чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) 
и тачка 2 истог члана: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 
1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020 и 3/2021); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, који при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се 
уверењем о држављанству, у оригиналу или 
овереној копији, не старије од 6 месеци); да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву кан-
дидат доставља: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном образовању; извод из матичне 

књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе након објаве конкурса; био-
графију са контакт информацијама (мејл-адреса 
и број телефона). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат по окончању конкурса, а пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на процену 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, поштом на адресу: ОШ 
„Вожд Карађорђе“ Ниш, Вожда Карађорђа 29, 
18000 Ниш или лично, радним даном од 08.00 
до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом, неће се разматрати. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе, 
на телефон: 018/527-877.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш

Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцента 
или ванредног професора за ужу 

научну област Производни системи и 
технологије

на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање 
доцента или ванредног професора 
за ужу научну област Теоријска и 

примењена механика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
и посебне услове конкурса. Општи услови кон-
курса прописани су чланом 24 став 1 Закона о 
раду и чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању. Посебни услови конкурса прописани 
су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом 
образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Ста-
тута Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25, 26, 
27 и 28 Ближих критеријума за избор у звања 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 
3/2017). Декан Факултета ће свим учесницима 
овог конкурса обезбедити могућност одржа-
вања приступног предавања, када је оно Бли-
жим критеријумима за избор у звања наставни-
ка предвиђено као обавезни услов за избор у 
звање наставника по објављеном конкурсу, на 
начин прописан чланом 7 Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“, бр. 2/2018). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкур-
са и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе док-
тора наука и диплома о завршеним претходним 
нивоима студија); доказ о педагошком искус-
таву на високошколској установи (потврда или 
уговор о раду); биографију са библиографијом 
и пратећим материјалом; попуњен, одштам-
пан и потписан образац о испуњавању услова 
за избор у звање наставника који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.
ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе 
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да против кандидата није изречена правнос-
нажна пресуда за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви, које је издато након датума расписивања 
овог конкурса; фотокопију важеће личне карте, 
односно очитан образац чиповане личне карте 
кандидата. Документацију кандидати подносе 
на адресу: Машински факултет у Нишу, Алек-
сандра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве 
без комплетне документације сматраће се неу-
редним и неће бити разматране, о чему Факул-
тет доноси посебан закључак.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УЧИТЕЉ ТАСА“

18000 Ниш, Рајићева 24

Наставник предметне наставе – 
наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање – пред-
виђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020), односно 
високо образовање стечено: на студијама 
другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука – у ком случају је неопходно да 
су завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за настав-
ника основне школе, педагога или психолога 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 55/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 
3/21); услов из члана 142 став 1 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
са биографским подацима на конкурс канди-
дат подноси: попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању, односно уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању за лица који-
ма још није издата диплома); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 

правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана); 
доказ о испуњавању услова из чл. 142 став 1 
и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања: доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу (ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оверена фотокопија). Лекар-
ско уверење као доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уколико учесник конкурса 
не достави доказе из тачке 4 пријава се сма-
тра потпуном, али кандидат који буде засно-
вао 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 испита за лицен-
цу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. У току поступка одлу-
чивања о избору кандидата за пријем у радни 
однос врши се претходна провера психолошких 
способности кандидата који уђу у ужи избор. 
Проверу психолошких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава по кон-
курсу је 8 дана. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова подносе се на адресу школе: ОШ 
„Учитељ Таса“, Рајићева 24, 18000 Ниш, са наз-
наком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати, а сви кан-
дидати у пријави треба да наведу број контакт 
телефона и тачну адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

18000 Ниш, Краљевића Марка 13а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 и други закони 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20 и 19/20); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријавни формулар достављају 
следећа документа: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену 
копију, не старију од 6 месеци), доказ о нео-
суђиваности правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
слати путем поште на адресу школе: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић“, Краљевића Марка 13-а, 18000 
Ниш, са назнаком на коверти „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. За све додатне инфор-
мације контакт телефон је: 062/782-268, Горда-
на Владисављевић.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
36314 Штитаре, Осаоница бб.

тел. 020/351-393

Наставник музичке културе
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020), и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно- васпитни 
рад. Услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази да кандидат има 
одговарајуће образовање, да није осуђиван 
правоснажном пресудом и да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
босански језик, морају бити саставни део прија-
ве на конкурс. Уз пријаву (пријавни формулар) 
на конкурс је потребно доставити: 1. оригинал 
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или оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање, 
2. оригинал уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци, 3. оригинал извод из матич-
не књиге рођених, не старији од 6 месеци, 4. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дечо за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
остављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Рок за доставу пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 020/351-393 или на горе наве-
дену адресу школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
36314 Штитаре 
Осаоница бб.

тел. 020/351-393

Секретар школе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17), и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање, 2) да имају 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена беусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кри-
вично 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 њих није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потреб-
на документа: оригинал или оверена копија 
дипломе, односно уверење којим се доказује 
одговарајуће високо образовање, оригинал 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, оригинал извод из матичне књиге рођених 
не старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведеној адре-
си и кандидати могу слати пријаве на исту. 
Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 020/351-393 или на горе 
наведену адресу школе.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених у чла-
ну 24 став 1 Закона о раду („Сл. гл. РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлика УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), 
морају испуњавати и посебне услове прописа-
не чл. 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/17, 27/18 – и други закони, 10/19 и 6/20) и 
то: одговарајуће образовање у складу са чла-
новима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања; под одговарајућим 
образовањем подразумава се високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
и васпитача у основној школи; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи,у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију кандидата, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду високошкол-
ске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); 
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основ-
на школа „Десанка Максимовић“, Цетињска 10, 
36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт телефон: 020/316-361.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ РИБАРИЋЕ”

36309 Рибариће – Тутин
тел. 020/821-110

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, а најдуже до 

24.01.2023. 

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање (мастер економије, VII/1 
степен стручне спреме) и да испуњава одређе-
не услове, у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 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 психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. 
Предвиђена је претходна психолошка процена 
способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Кандидати уз пријаву подносе следећа доку-
мента: краћу биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл-адресом, попуњен пријав-
ни формулар (налази се на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), доказ о стручној спреми; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење да лице није кажњавано или 
осуђивано (за дела која су наведена); уверење 
да се не води кривични поступак и истрага. 
Лекарско уверење кандидати достављају при-
ликом закључивања уговора о раду. Пријаве 
са документацијом слати на: ОШ „Меша Сели-
мовић”, 36309 Рибариће. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације могу се добити путем телефона: 
020/821-110.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Сарадник у настави за ужу научну 
област Методика наставе страних 

језика
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Енглески језик и лигвистика

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Енглеска и америчка 

књижевност
на одређено време од једне године

Национална служба
за запошљавање
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Асистент за ужу научну област 
Енглеска и америчка књижевност

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови конкурса предвиђени су одред-
бама Закона о високом образовању, статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзите-
ту у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: биографију, оверене фотоко-
пије диплома о завршеним основним, мастер/
магистарским и докторским студијама, оверене 
фотокопије претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку лите-
ратуру и сл. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета на горе наведену адресу, у року 
од 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Образац захтева за пријаву на конкурс за 
избор у звање и засновање радног односа може 
се преузети на официјалном сајту Униврзитета 
у Новом Пазару: www.uninp.edu.rs. Непотписа-
не, неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације на горе 
наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Конструкције у 

грађевинарству и заснивање радног 
односа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
грађевинско инжењерство, да је кандидат прет-
ходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има нај-
мање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 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 сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмент 

и заснивање радног односа
на одређено време од 5 година, са 50% 

радног времена

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

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Технологије пластичног 
деформисања, адитивне и виртуелне 

технологије
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теорија конструкција
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
грађевинско инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Организација и технологије 

транспортних система
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
саобраћајно инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Пројектовање и испитивање 

машина и конструкција, транспортна 
техника и логистика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 

године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теорије и интерпретације 

геометријског простора у 
архитектури и урбанизму

и заснивање радног односа на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
аехитектура и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса); краћу биографију са библио-
графијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивои-
ма студија. За дипломе стечене у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе; фотокопира-
ну или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада-мишљење студе-
ната, уколико кандидат поседује педагошко 
искуство; потврду из МУП-а да кандидат није 
правоснажно осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи; фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часописи-
ма, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама. За избор у звање сарад-
ника у настави приложити и: потврду да је 
кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање: доцента или ванредног про-
фесора приложити и: попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избо-
ри_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 936 | 02.06.2021.40

институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање настав-
ника у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о 
називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана 
ступања на снагу уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“

21300 Беочин
Милоша Црњанског бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 108/15), и то да има: 1. 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, педагога и психолога сте-
чено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; лице 
из тачке 1) подтачке (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета): 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. дозволу за рад 
наставника, педагога и психолога; 3. обуку и 
положен испит за директора установе (пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе; 
кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); 4. најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7. држављанство Републи-

ке Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 овог закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за наставника основне школе, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампан 
пријавни формулар треба да достави следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверену фото-
копију дозволе за рад, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора; 
потврду да има најмање 8 година радног ста-
жа у установи на пословима образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања (не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење – да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључења уговора достави 
ново лекарско уверење, уверење надлежног 
Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, издато након објављивања 
конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење 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 подношење оптужног предлога за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
издато након објављивања конкурса (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, издато након објављивања конкурса (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија (не старије до 6 месеци), 
доказ о знању српског језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директо-
ра школе). Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе краће биографске податке 
о кретању у досадашњој служби, стручном и 
радном усавршавању, оствареним резултатима 
у раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као дирек-
тор. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом достаљају се лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Јован 
Грчић Миленко“, Беочин, Милоша Црњанског 
бб, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити од секретара 
школе, на телефон: 021/871-341.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Метеорологија, 

физика и биофизика
на одређено време до 5 година или на 

неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Редовни професор за ужу научну 
област Микробиологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Воћарство

на одређено време до 5 година или  
на неодређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Воћарство
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област 
Воћарство

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Доцента за ужу научну област 
Исхрана животиња

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Асистент за ужу научну област 
Исхрана животиња

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољоприв-
редни факултет одговарајућег смера (сточарски 
смер или смер ветеринарске медицине). Кан-
дидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), у скла-
ду са којим ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву кандидат је обаве-
зан да достави доказе о испуњености услова 
по овом конкурсу: краћу биографију са библи-
ографијом, списак научних и стручних радова 
као и доказе о њиховом објављивању, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми. За наставна 
звања (доцент, ванредни или редовни профе-
сор) кандидати треба да попуне електронски 
образац који се налази на сајту Универзите-
та Нови Сад: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje 
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(исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs,  у року предвиђеном за пријаву кандида-
та). За сваку одредницу коју попуњава канди-
дат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, 
у виду одлуке решења или потврде. За сарад-
ничка звања (асистент, сарадник у настави) 
поред, биографских података, научних и струч-
них радова као и доказа о њиховом објављи-
вању, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава по 
овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве достављати на адресу: Универзитет 
у Новом Саду – Пољопривредни факултет (за 
конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обра-
довића 8.

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

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Трансфузиологија)

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету)

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за ванредног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад. Посебан услов: Кан-
дидати који конкуришу за клиничке предмете 
подносе доказ да су у радном односу у установи 
која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, фотокопију 
личне карте (уколико лична карта поседује 
чип, доставити фотокопију очитане, у случају 
да нема чип, довољна је обична фотокопија 
и једне и друге стране личне карте са јасно 
видљивим подацима), оверене копије диплома 
(копија се оверава код јавног бележника/нота-
ра), списак радова и публикација (у два при-
мерка), CD са радовима и публикацијама који 
су наведени у списку, образац упитника и Обра-
зац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: 
https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php; доказ 
о педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности; доказ о некажњавању 
(преузима се у СУП-у). Пријаве са документа-
цијом подносе се на Писарници Медицинског 
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови 
Сад, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Меди-
цински факултет задржава право да контактира 
пријављене кандидате за случај потребе допуне 
документације, те вас молимо да доставите тач-
не податке за контакт. Доказ о некажњавању 
можете доставити најкасније 30 дана од дана 
објављивања конкурса, с обзиром на потребну 
процедуру издавања предметног доказа.

ОСНОВНА ШКОЛА “ШАМУ МИХАЉ”
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

тел. 021/6903-039
e-mail: skola@samubps.edu.rs

Наставник математике
на мађарском наставном језику

Наставник српског као нематерњег 
језика

у одељењима где се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском наставном 

језику

Наставник математике
са непуним радним временом – 88,89% 

норме

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, са 

непуним радним временом – 80% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019 – други закон 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21). У радни однос у установи 
може да буде примљено лице које: 1) поседује 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Наведени услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
под тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс садржи: пријавни формулар (канди-
дат попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) – одштампан; кратку биографију; ове-
рене фотокопије дипломе/уверења о школској 
спреми (све што предвиђа важећи Правил-
ник о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи за 
конкретно радно место); уверење о некажња-
вању лица, оригинал (не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, на про-

писаном обрасцу са холограмом; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (мађарски језик, ако 
се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском наставном језику). Знање српског језика 
се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског јези-
ка се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати 
који су изабрани у ужи изор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатом. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 
бр. 87/18). Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Шаму Михаљ“, Др Имреа Киша 34, 21226 Бачко 
Петрово Село, са назнаком радног места за које 
се кандидат пријављује: „За конкурс – Настав-
ник математике на мађарском наставном јези-
ку“; „За конкурс – Наставник српског као нема-
терњег језика, у одељењима где се образовно 
васпитни рад изводи на мађарском наставном 
језику”; “За конкурс – Наставник математике”; 
“За конкурс – Наставник биологије на мађар-
ском наставном језику”. Рок за пријаву је 10 
дана од дана објављивања огласа публикацији 
“Послови”. Ближе информације могу се добити 
на телефон: 021/6903-039.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“

21220 Бечеј, Доситејева 4
тел. 021/6912-268

e-mail: zdravkovicskola@gmail.com

Наставник предметне наставе – 
ликовна култура

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

директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 10/2019 и 6/20), Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020 ) и члана 17 
и 20 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у ОШ „Здравко 
Гложански“ у Бечеју, тј. да поседује: 1) одго-
варајуће образовање у смислу члана 140 ста-
ва 1 и 2 Закона; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности наведених услова саставни су део прија-
ве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар и радну биогра-
фију доставити документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили дру-
ги степен достављају и диплому са основних 
академских студија); 2. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месе-
ци); 4. извод из казнене евиденције МУП-а – 
доказ да кандидат није осуђиван (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци) и 
доказ да није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага (подаци из евиденције 
основних и виших судова, такође и тужилашта-
ва у РС). Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови“ (рок почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи, који испуњавају услове за оглашено радно 
место и који уђу у ужи избор, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима оба-
виће се у просторијама ОШ „Здравко Гложан-
ски“ у Бечеју, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену разговора бити обавештени на 
адресу, односно број контакт телефона који су 
навели у својим пријавама. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Здравко Гложански”, 21220 Бечеј, 
Доситејева 4, са назнаком: „За Конкурс“. Канди-
дати који не буду изабрани, своју документацију 
могу преузети сваког радног дана, у времену од 
08.00 до 14.00 часова, у Секретаријату школе. 
Контакт телефон: 021/6912-268, имејл школе: 
zdravkovciskola@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент са докторатом за ужу 
област Основне научне дисциплине 

у спорту и физичком васпитању, 
група предмета Антропомоторика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и 
одбрањена докторска дисертација на Факул-
тету спорта и физичког васпитања; Кандидат 
треба да испуњава услове који су предвиђени 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 
67/2019 и 6/2020-др. закон) и Правилником о 
поступку за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника и сарадника на Факултету 
спорта и физичког васпитања.

Наставник – сва звања, за ужу 
научну област Биомедицинске науке 

у спорту и физичком васпитању
УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени 
су Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), Стату-
том Факултета и Правилником о организацији 
и систематизацији послова Факултета спорта и 
физичког васпитања у Новом Саду.

Наставник – сва звања, за ужу 
област Основне научне дисциплине 

у спорту и физичком васпитању
1 извршилац са посебним референцама 

за групу предмета Кошарка
1 извршилац са посебним референцама 

за групу предмета Теорија физичке 
културе

УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени 
су Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), Стату-
том Факултета и Правилником о организацији 
и систематизацији послова Факултета спорта и 
физичког васпитања у Новом Саду. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс дос-
тављају: оверену копију дипломе доктора наука 
из одговарајуће научне области, биографију са 
неопходним елементима за писање извештаја, 
списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве 
се примају у року од 8 дана од дана објављи-
вања овог конкурса, на адресу: Универзитет у 
Новом Саду, Факултет спорта и физичког вас-
питања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт теле-
фон: 021/450-188 локал 124.

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 
935 од 26.05.2021. године, за радно место: настав-
ник математике, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, поништава се у целости.

ПИРОТ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педа-
гог физичке културе, професор физичког вас-
питања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
– дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања – дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спор-
та и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе.

Наставник географије
на одређено време до повратка радника 

са боловања, са 25% пуне норме, у 
истуреном одељењу у Малом Суводолу

УСЛОВИ: професор географије, дипломира-
ни географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и геогра-
фије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије-географије, 
професор физике-географије, професор гео-
графије-информатике дипломирани професор 
географије-мастер, дипломирани географ-мас-
тер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, 
дипломирани географ - просторни планер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског 
програма: Географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне сту-
дије географије и информатике.

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице 

са боловања

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипло-
мирани биолог - смер заштите животне среди-
не, дипломирани биолог - еколог, дипломирани 
професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, 
професор биологије - физике, професор био-
логије - информатике, професор биологије - 
математике, дипломирани професор биологије 
- мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор био-
логије, мастер професор биологије и геогра-
фије, мастер професор биологије и хемије.

Педагог школе
са 50% пуне норме, на одређено време 

до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани 
педагог општи смер или смер школске педаго-
гије, дипломирани школски педагог – психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани педагог – мастер.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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следеће услове: 1. одговарајућа стручна спре-
ма; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од намање три месеца, као и за кривично дело 
против достојанства личности или морала; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да није осуђиван, оверену фото-
копију дипломе или уверење, на адресу: ОШ 
„Вук Караџић“, Српских владара 111, 18300 
Пирот или у просторијама секретаријата шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може бити 
примљено лице под условима прописаним 
законом ако: има високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије; мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао образовање 
до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије); студије у 
трајању од три године или више образовање; 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад и да 
је држављанин РС. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају и достављају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фото-
копија дипломе о стеченом образовању или 
уверење о стеченој стручној спреми; уверење 
о положеном испиту за лиценцу – дозволу за 
рад (стручни испит), само уколико има лицен-
цу за послове васпитача; извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству 
РС; уверење да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања и давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом,утврђено дискри-
митарно понашање; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику – 
уверење да је положио испит из српског језика 
методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ који се прилаже мора 
бити у оригиналу или овереној фотокопији (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 

за рад са децом доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата који уђу у 
ужи избор за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020), дужност директора школе може да 
обавља лице које има: 1. одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, за педагога и психолога 
(наставник и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чл. 
140 став 3 Закона за наставника основне шко-
ле, односно лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, 2. дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, 3. обуку и положен 
испит за директора установе, 4. најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, 5. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 6. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање, 7. има држављанство 
Републике Србије, 8. зна српски језик (језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад). 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Директору 
који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност, прес-
таје дужност директора. Докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс. 
Пријава на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставља се 
школи. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
школе подноси: 1) биографске податке, однос-
но радну биографију, 2) оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, за 
педагога или психолога, 3) оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадни-
ка (испит за лиценцу, односно стручни испит), 
4) оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора), 5) 
оригинал или оверену фотокопију доказа о нај-
мање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима,са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно иску-
ство), 6) оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – издат од полицијске 
управе и суда (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), 7) оригинал 
или оверену копију доказа надлежног привред-
ног суда да није правоснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), 8) оригинал или оверену 
фотокопију доказа да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога – за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс), 9) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс), 10) ори-
гинал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених (за лица која су променила пре-
зиме или име након стицања дипломе о стече-
ном образовању, не старије од 6 месеци од 
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дана достављања пријаве на конкурс), 11) 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику) 
– оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, 12) доказе о резултату 
стручно-педагошког надзора – извештаји про-
светног саветника оверена фотокопија (уколико 
је вршен стручно-педагошки надзор над радом 
кандидата од стране просветног саветника, кан-
дидат је дужан да извештај о истом достави), 
13) уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да поред доказа из тачке 12) 
достави и резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија), 14) лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном 
уколико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора пропи-
саних чл. 139 и 140 став 1 и 2, а изузетно и став 
3 Закона, а који су у конкурсу наведени у делу 
услова за избор директора. Рок за подношење 
пријава на конкурс за избор директора школе је 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријава се подноси на 
адресу школе : ОШ „Димитрије Давидовић“, 
Анте Протића 3, 11300 Смедерево, са назнаком 
„Конкурс за избор директора”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефоном на број: 026/616-392 или 
мејлом: djordjeddskola@gmail.com.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка

Вука Караџића 18

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова који су предвиђе-
ни чл. 139 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања из тачака 1, 3, 4 и 
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву кандидат под-

носи: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – издато од МУП-а (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), кратак CV 
(потписан), лекарско уверење подноси изабра-
ни кандидат пре потписивања уговора о раду. 
Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
У поступку одлучивања о избору наставника 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о 
избору кандидата донеће изборна комисија, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се лич-
но или путем препоручене поште на наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос – за наставника хемије“.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Жарка Зрењанина бб, Оџаци
тел/факс: 025/5746-635

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидати имају високо образо-
вање стечено на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању до три године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или средње 
стручно образовање у трајању од четири 
године економске струке и најмање три годи-
не радног искуства на пословима са средњим 
образовањем; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад (доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена  безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 

које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве послати на адресу: Жарка 
Зрењанина бб, 25250 Оџаци или поднети лич-
но. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву доставити: 
1. попуњен формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
2. биографију, 3. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, 4. доказ о радном 
искуству уколико кандидат има средње образо-
вање – потврда претходног послодавца о рад-
ном искуству, 5. извод из МК рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), не старији од 6 месе-
ци, 6. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, 7. 
доказ да лице није осуђивано за кривична дела 
(из МУП-а, не старији од 6 месеци).

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Библиотекарство

на одређено време на 5 година / 
неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, односно научни 
назив доктора наука стечен по пропису који је 
уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године, и то: доктор наука о библиотекарству/
архиварству; доктор наука о библиотекарству 
и информатици; доктор наука о књижевности 
(српска или општа књижевност); доктор мул-
тидисциплинарних наука који обухвата бибио-
течко-информатичке науке. Кандидати морају 
испуњавати и остале услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом 
и општим актима Педагошког факултета у Сом-
бору. Кандидати уз пријаву подносе: фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са додацима 
диплома, попуњен образац биографских пода-
така (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumetni/category/45-izbor-u-
zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и 
саме радове, евалуацију студената о педагош-
ком раду, уверење о некажњавању (МУП) и 
фотокопију личне карте. Место рада Сомбор. 
Пријаве са документацијом достављају се на 
адресу Педагошког факултета. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Посту-
пак избора у звање и заснивање радног одно-
са спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута и 
општих аката Универзитета у Новом Саду и Ста-
тута и општих аката Факултета.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22245 Моровић, Краља Петра I б18

тел. 022/736-024

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
935 од 26.05.2021. године за избор директо-
ра Основне школе „Филип Вишњић” Моро-
вић на период од четири године, исправља се 
и допуњује тако што у делу услови треба да 
стоји: 

УСЛОВИ: Сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018, 
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон), директор 
школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 ставови 1 до 5 и чланом 
140 ставови 1 и 2 Закона. Дужност директора 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 
2 Закона за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
овог закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. За 
директора школе може да буде изабрано лице: 
1) које има одговарајуће високо образовање за 
наставника установе, за педагога и психоло-
га школе, које је стекло: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) које има одговарајуће 
радно искуство у установама на пословима 
образовања и васпитања; 3) које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ утврђен законом; 5) за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, односно које није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) 
које има држављанство Републике Србије; 7) 
које зна српски језик јер се на њему остварује 
образовно-васпитни рад; 8) које има дозволу за 
рад (положен стручни испит) за за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора. Уз пријаву на кон-
курс кандидат за избор директора школе треба 
да приложи следеће документе, односно дока-
зе да испуњава потребне услове: биографске 
податке, односно радну биографију; оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о поседовању дозволе за рад – 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о година-
ма рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања – потврду у оригиналу од најмање 8 
година рада на пословима образовања и васпи-
тања (односно 10 година у случају да се на кон-
курс пријави кандидат који не испуњава услов 
у погледу одговарајућег образовања из члана 
140 ст. 1 и 2, а има одговарајуће образовање 
из члана 140 ст. 3 Закона). Пријаве са потреб-
ном документацијом и доказима достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији НСЗ „Послови”, на адресу шко-
ле у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор диркетора школе”, лично или поштом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника). Ближа обавештења се 
могу добити сваког радног дана од 08.00 до 
12.00 часова, на телефон: 022/736-024, mail: 
bosutmorovic@gmail.com.

Остале одредбе огласа остају неизмењене.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица

Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Општа економска теорија и политика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
економских наука, са докторском дисертацијом 
из уже научне области Општа економска тео-
рија и политика. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуне и друге услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – други зако-
ни, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута Универ-
зитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 
2018. године (5. априла 2018. године – исправ-
ка; измене и допуне 13. фебруара 2019. годи-
не, 29. септембра 2020. године), Статута Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 
31. маја 2018. године, са изменама и допунама 
од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 
2020. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 2016. 
године, 22. септембра 2016. године, 1. децем-
бра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. 
октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године 
– аутентично тумачење) и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета 
у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац – 
подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета 
(2. одељак реферата о пријављеним канди-

датима) у штампаној форми и у електронској 
форми на CD-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе које 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета и Факулте-
та. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију 
кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица

Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Социологија и 

филозофија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер филозофије – студент доктор-
ских студија одговарајуће области који је сваки 
од претходних нивоа студија завршио просеч-
ном оценом најмање осам (8) и који показује 
смисао за наставни рад, односно, под истим 
условима магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, број 88/17, 
73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 
– др. закони), Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године са 
изменама и допунама од 5.4.2018. године – 
исправка; 13.2.2019. године; 29.9.2020. годи-
не, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, Правил-
ника о ближим мимималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допу-
не од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 
2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. мар-
та 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30. 
јануара 2020. године – аутентично тумачење и 
25. фебруара 2021. године – аутентично тума-
чење) и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане лич-
не карте потребно је доставити очитану личну 
карту), оверене фотокопије диплома, потврду о 
статусу студента на студијама трећег степена, 
односно потврду да је лицу прихваћена тема док-
торске дисертације, списак радова и саме радо-
ве, потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања исправе које издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
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Универзитета и Факултета. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Факултет неће враћати примљену конкур-
сну документацију кандидатима.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Конкурс на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана, до повратка 
наставника који обавља дужност директора 
школе, а најкасније до престанка дужности 
директора за следећа радна места:

Наставник солфеђа
са 50% радног времена

Наставник солфеђа
на мађарском језику, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, у ком случају кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; обавез-
но образовање лица из члана 140 овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најамње 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из става 1 овог чла-
на остварује високошколска установа у окви-
ру акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1 овог чла-
на закона. Врста образовања, односно потреб-
но звање за радна места наставника солфеђа 
наведена у овом конкурсу прописана је Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних срадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
16/2015,11/2016 и 2/2017). Поред одговарајућег 
образовања, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има психофизичку 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик – за радно место наставника 
солфеђа са 50% радног времена; да зна српски 
језик и мађарски језик – за радно место настав-
ника солфеђа на мађарском језику, са 50% рад-
ног времена.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, кандидати треба да доставе: крат-
ку биографију, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених на обрасцу са холо-
грамом, извод из казнене евиденције МУП-а РС 
који није старији од 6 месеци као доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; доказ о одго-
варајућем образовању: диплому о завршеној 
средњој школи. Све наведене документе кан-
дидат мора поднети у оригиналу или овереној 
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључи-
вања уговора о раду. Кандидати треба да пре-
узму формулар за пријаву на конкурс на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: www.mpntr.gov.rs. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар, и 
да попуњен и одштампан пријавни формулар 
заједно са осталом потребном документацијом 
наведеном у овом конкурсу доставе школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве поднете по истеку овог рока су небла-
говремене и као такве неће бити узимане у раз-
матрање. Пријаве које не садрже сву потребну 
документацију наведену у овом конкурсу, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, непотпуне су 
и као такве неће бити узимане у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве се могу 
предати лично у секретаријату установе, рад-
ним данима од 08.00 до 14.00 часова или посла-
ти поштом на адресу установе: Музичка школа 
Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. 
Телефон за информације: 024/525-672.

ШАБАЦ

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

1. Наставник предметне наставе 
хемијско-технолошке групе 

предмета
са 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (породиљско боловање и 
нега детета)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има обавезно образо-

вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, у складу са чланом 142 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама школама у подручју рада Хемија, неме-
тали и графичарство („Сл. гл. РС – Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 16/2015 и 19/2015). Кан-
дидати морају имати: одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 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 кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одшампани примерак пријавног формулара 
достављају школи следећа документа: диплому 
о стеченом образовању (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности од 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци ); уверење надлежног основног суда да 
се не води истрага – кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје 
отворен осам (8) дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: Стручна хемијска и 
текстилна школа, 15000 Шабац, Хајдук Вељко-
ва 1, телефон: 015/352-730.

УЖИЦЕ

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171

тел. 031/513-467

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, а до повратка запослене 
са боловања, у матичној школи

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, а до повратка запослене 
са функције, за рад у ИО Стапари и у 

матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да поседује одговарајуће обрзовање 
(врсту и степен стручне спреме): за радна места 
под бројем од 1 до 2 у складу са чл. 140 и 141 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и чланом 3 Правилника о 
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степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/20); да у складу са чланом 
142 Закона има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 Европ-
ским системом преноса бодова. Поред напред 
наведених услова кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, тј. доказе о испуњености 
услова, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи и 
то: у погледу стучне спреме (оверен препис или 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања (оверена фотокопија уверења 
високошколске установе да кандидат испуњава 
услове из члана 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања или оверена 
фотокопија уверења високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или оверена фотокопија уверења, односно 
потврде о положеном испиту за лиценцу за рад 
наставника, васпитача или стручних сарадни-
ка или оверен препис или оверена  фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту), уве-
рење о држављанству(не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), уверење или потврду о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад), радну биографију (CV). Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
непосредно у секретаријату школе или поштом 
на адресу: Прва основна школа „Краља Петра 
II“, Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужице, са 
назнаком: „За конкурс ________(назначити за 
које радно место се конкурише)”. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 031/513-467.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Секретар
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на неодређено 

време, а најкасније до 31. августа 
текуће школске године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту секре-
тара школе може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одго-

варајућег образовања, и то на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), из области правних наука, или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, из области правних наука; поседовање 
дозволе за рад секретара (лиценца за секрета-
ра) или положен стручни испит за секретара, 
правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни 
испит (осим за приправнике и лица са стеченим 
радним стажом која су са њима изједначена у 
погледу равноправног положаја); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против пра-
ног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања. Прија-
ве слати на адресу: Техничка школа Косјерић, 
Светосавска 39, 31260 Косјерић, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место секретара 
школе“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код стручног сарадника – психолога 
школе и путем телефона: 031/781-645. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима.

ВАЉЕВО

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР 
“ОСЕЧИНА”

14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони и 10/2019) и то: да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) услови мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником 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 3/2021). Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; 2. кратку биографију; 
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 014/451-101.

Помоћни радник

УСЛОВИ: први степен стручне спреме. Општи 
услови у складу са чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање; 2. да има психичку физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5 да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5 извод из матичне књиге 
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рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/451-101.

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје, Јабучје бб

тел. 014/434-014

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14,13/17 – УС и 113/17 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), 
односно чланом 21 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Димитрије 
Туцовић” у Јабучју, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита;за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечанства и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављансто Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
наведених услова саставни су део пријаве на 
конкурс, изузев доказа из тачке 2, који се при-
бавља пре закључења уговора о раду. У смислу 
услова из става 4 тачка 1 конкурса, који се тиче 
образовања кандидата, Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Дими-
трије Туцовић” Јабучје прописано је следеће: 
послове наставника разредне наставе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем изузетно. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 

потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати који су завршили други степен 
достављају и диплому са основних академских 
студија); извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (CV). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају усллове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поспупака. Одлуку о избору кандидата обавиће 
се у просторијама ОШ „Димитрије Туцовић” 
у Јабучју, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на адресу 
односно број контакт телефона који су навели у 
пријавама. Пријаве са доказима о испуњености 
услова предати непосредно у секретаријату 
школе или послати на горе наведену адресу. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радном месту наставника разредне наставе”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе и преко телефона 014/434-
014. Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће одба-
чене закључком конкурсне комисије.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

17540 Босилеград
Иве Лоле Рибара бб

e-mail: decjaradostbosilegrad@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор предшколске утанове може 
да буде лице које има: одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 8 (осам) 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања на студијама другог степена (мас-
тер, академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), као 
и на основу студија у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године. Лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) за 
васпитача, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стучног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања, или по пропису којим је 

уређивано високо образовање од 10.09.2005. 
Напомена: припрема академског програма за 
обуку директора у предшколским установама је 
у току, те кандидат који буде изабран биће у 
обавези да га савлада и положи.

ОСТАЛО: Поред наведеног, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језики и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
ним међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Именовање се врши на период од 4 
године. Пријаве на конкурс подносе се у року 
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: 
пријаву са биографским подацима; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оверене фотокопије доказа о положеном, 
односно признатом испиту за лиценцу (уве-
рење о лиценци, односно уверење о положе-
ном стручном испиту); потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење доставља се када Управни одбор 
установе донесе одлуку о избору кандидата; 
уверење о неосуђиваности прибавља установа 
по службеној дужности. Потребну документа-
цију са пријавом слати на адресу: Предшкол-
ска установа „Дечја Радост“ Босилеград, Иве 
Лоле Рибара бб, 17540 Босилеград, e-mail: 
decjaradostbosilegrad@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40

тел. 017/474-807

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) 
односно: да има стечено основно образовање 
(1. степен стручне спреме); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
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држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – други закони, 10 /19 и 6/20) 
односно: да има стечено основно образовање 
(1. степен стручне спреме); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита;за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, кандидати су дужни да доставе, у ори-
гиналу или у овереном препису или овереној 
фотокопији, следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, сведочанство о завр-
шеном одговарајућем образовању, уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање – не старије од 6 месеци 
дана у односу на дан истека конкурса, доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку или су положили испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 

дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење), пре закључивања уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празни-
ка, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
у прилогу садржи попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и све 
прилоге којима кандидат доказује да испуња-
ва услове за избор у складу са Законом и овим 
конкурсом. Пријаве подносити на адресу (са 
назнаком „За конкурс”): Основна школа „Бранко 
Радичевић” Владичин Хан, Боре Станковића 40, 
17510 Владичин Хан, контакт телефон: 017/474-
808.

ОСНОВНА ШКОЛА 
,,ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”

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

Професор српског језика 
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са непуним 
радним временом од 94,44%

УСЛОВИ: стечено високо образовање и стручни 
назив професор српског језика и књижевности, 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије). Поред 
дефинисане стручне спреме из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат треба да испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање: прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс приложити: 1. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, 2. оригинал или оверену 

фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
4. уверења основног и вишег суда и тужилашт-
ва – да није покренута истрага нити покренут 
кривични поступак и подигнута оптужница , 
5. оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад – доказ да је кан-
дидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о знању српског 
језика је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику испуње-
ност овог услова доказује дипломом о стеченом 
образовању (самим прилагањем дипломе дока-
зао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад доказује се овереном фотокопијом 
сведочанства (средњег образовања), дипломе 
или потврде о положеном испиту о знању јези-
ка на одговарајућој високошколској установи. 
6. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака. У складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Пера Мачкатовац“ у Белом Пољу у Сурдулици 
бб, 17530 Сурдулица, или лично, сваким рад-
ним даном од 8 до 15 часова у просторијама 
директора или секретара школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс“, са 
наведеном адресом, контакт телефоном и оста-
лим личним подацима. Контакт тел. школе: 
017/814-579. Особа за контакт: секретар школе 
Радица Савић, у одсуству директор школе Иви-
ца Милосављевић.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник француског језика
у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, са непуним радним 
временом (2 часа недељно), на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог до повратка са одсуства

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и VII степен стру-
чне спреме за конкретно занимање, према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017 3/2017, 13/2018 и 11/2019), а у складу 
са чланом 140 горе наведеног закона.

ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен 
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формулар који се налази на званичном сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старији од 6 
месеци; уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ да је кандидат 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија), уколико је обра-
зовање стекао на страном језику. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом (лекарско уверење) изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „9. српска бригада“, Кнеза Милоша 
11, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 
Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од једне године 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија, који 
је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8).

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Менаџмент
на одређено време од једне године 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија, који 
је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8).

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Индустријско 

инжењерство у експлоатацији нафте 
и гаса

на одређено време од три године 

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском и стручном звању, списак објавље-
них научних и стручних радова, књиге и сами 
радови) подносе се Факултету у року од 8 од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, на 
адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“, 

Зрењанин Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За 
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
наставник електрогрупе предмета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да: 1) 
има одговарајуће образовање: у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Елеткротехника („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 
1/2021 и 2/2021): дипломирани инжењер елек-
тротехнике; дипломирани инжењер електро-
технике и рачунарства; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на свим студијским про-
грамима осим из области енергетике.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) уз кратку 
биографију са контактом; 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 

не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије које није ста-
рије од 6 месеци, 4. доказ о испуњавању услове 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) – 
српски језик; 5. оригинал уверење о неосуђива-
ности (извод из казнене евиденције), у складу 
са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, које према 
подацима из казнене евиденције издаје поли-
цијска управа. Уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса. 6. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. 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 фотоко-
пијама потребних докумената је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тес-
ла“ Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс“.

Пословни центри НСЗ



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла��
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:��0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


