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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

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

Oпшти услови огласа/конкурса
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, број 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-11059/2020 од 25. децембра 2020. године, 
Министарство трговине, туризма и телекому-
никација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА 

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуни-
кација, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета робе, 

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, 

Одељење тржишне инспекције Београд, 
Одсек за контролу промета робе

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

2. Радно место туристички инспектор 
за Шумадијски управни округ 
(место рада: Аранђеловац), 

у звању саветник
Сектор туристичке инспекције, Одељење 
туристичке инспекције Београд, Одсек 

туристичке инспекције Београд
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа из 
делокруга рада инспекције и учествује у изради 
анализа и извештаја; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основим студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III Место рада:
За раднo местo под редним бројем 1: Бео-
град.
За радно место под редним бројем 2: 
Аранђеловац.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са комисијом. Кандидат који 
не испуни мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка, оба-
вештава се о резултату провере компетенције 
и не позива се да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази избор-
ног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места: 
– организација и рад државних органа РС, про-
вераваће се путем теста (писмено),
– дигитална писменост, провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру),
– пословна комуникација, провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкула-
ције), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере. 

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији 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:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено).

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о дувану) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:

• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено).

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

• Посебна функционална компетенција – про-
писи из делокруга радног места – (Закон о 
заштити становништва од изложености дуван-
ском диму) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва радна места: Управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираног на компетенција-
ма.

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација, Немањина 22-26, Београд.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који су у пријави назначили за доставу оба-
вештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном испиту за инспектора (за радна 
места под редним бројем 1 и 2); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном посеб-
ном стручном испиту за тржишног инспектора (за 
радно место под редним бројем 1.); 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 иску-
ство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подно-
си решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском над-
зору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 
– др. закон и 95/18) прописано је да лице на 
пробном раду које је радни однос засновало на 
радном месту инспектора на неодређено време 
и лице које је засновало радни однос на рад-
ном месту инспектора на неодређено време, 
а нема положен испит за инспектора, полаже 
испит за инспектора у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог 
члана Закона прописано је да изузетно, испит 
за инспектора није дужан да полаже инспек-
тор који је на дан ступања на снагу овог закона 
имао најмање седам година радног искуства на 
пословима инспекцијског надзора и испуњава 
услове за обављање послова инспекцијског над-
зора (за радна места под редним бројем 1 и 2). 

Кандидати који немају положен посебан струч-
ни испит за тржишног инспектора примају се на 
рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима 
и на начин прописан Правилником о програму 
и начину полагања посебног стручног испита за 
тржишног инспектора („Службени гласник РС” 
број 59/11) (за радно место под редним бројем 1).

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 упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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

них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) је, између оста-
лог, прописано 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 податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на адресу Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 28 јуна 2021. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адре-
се) које наведу у својим пријавама, или путем 
телеграма на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација, Београд, 
Немањина 22-26. 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 пријавама, или 
путем телеграма на адресу наведену у пријави.

X 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.

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

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Маја Наков и Ивана 
Пантић, контакт телефони: 011/3616-269 и 011/ 
3617-896.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 

конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства тргови-
не, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места). 

НАПОМЕНE

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, кандидатима су при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступ-
на сва радна места и избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Положен држав-
ни стручни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем Конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар трговине, туризма и 
телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, на интерент пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли 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.

БЕОГРАД

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији 
(„Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 
87/2018) и члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе 
о спровођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места полицијских службеника у Минис-
тарству унутрашњих послова („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

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

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

Радно место које се попуњава:

1. Службеник за управљање 
персоналним досијеима
Одсек за радне односе, 

Одељење за радно-правне послове, 
Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.6.1.5 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству 

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

Опис послова: Обавља једноставне рутинске 
задатке који обухватају ограничен обим јасно 
дефинисаних задатака уз прецизно праћење и 
примену основних стандардних радних проце-
дура и упутстава, у сврху основног нивоа одр-
жавања услова рада:
• води евиденцију персоналних досијеа запос-
лених;
• обавља административно-техничке и доку-
ментационе послове који се односе на пријем, 
улагање, евидентирање, разврставање и архи-
вирање досијеа запослених; 
• у складу са потребама води аутоматизоване 
евиденције предмета и материјала; 
• води деловодник и одговарајуће евиденције о 
издавању досијеа;
• даје обавештења о кретању досијеа; 
• припрема персонална досијеа за пасивизацију 
и архивирање;
• врши излучивање делова регистратурског 
материјала којима је престала важност и ост-
варује контакт и са Архивом у вези са свим 
питањима која се тичу делокруга рада; 
• усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из прак-
се у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови за радно место: атечено средње 
образовање. Кандидати морају да испуњавају 
опште услове за рад у државним органима 
предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Министарству унутрашњих 
послова.

У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве докумен-
тације,
• техничке компетенције (знања и вештине) – 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
• психолошки захтеви и базичне компетенције 
– стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом,
• здравствена способност – обављањем лекар-
ског прегледа у референтној здравственој уста-
нови,
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: познавање области рада на радном 
месту, у складу са описом посла радног места. 

Датум оглашавања: 04.06.2021. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласној табли Сектора за људске ресурсе, 
у дневном листу „Политика“ и на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: десет дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика“ и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зора-
на Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писар-
ница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком 
– „За јавни конкурс за радно место службеник 
за управљање персоналним досијеима, р.бр. 
08.6.1.5“.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Александар Смиљевић, 011/274-
0000, локал 404-67, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати
- кратка биографија
- оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци)
- оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци)
- очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована
- оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско оси-
гурање
- оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује
- оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује)
- оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује)
- доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

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, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
21.06.2021. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење основног и 
вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији Репу-
блике Србије – најмање годину дана непрекид-
но пре дана подношења пријаве на јавни кон-
курс.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Ако странка 
у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3).

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

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

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

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.

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац
Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Виши референт на 
административно-техничким 
пословима месних заједница

УСЛОВИ: средње образовање у четворого-
дишњем трајању, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искустава 
у струци и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и Интернет).

У изборном поступку проверава се: позна-
вање рада месних заједница, организација мес-
них заједница, надлежности, рад Савета месних 
заједница, спровођење избора за савете месних 
заједница – усменуо, познавање рада на рачу-
нару – практичним радом на рачунару.

1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО 
Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обрено-
вац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем 
вишег референта на административно-технич-
ким пословима месних заједница, у Служби за 
скупштинске послове и прописе“.

2. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Славица Лаи-
новић, тел. 011/8726-426.

3. Услови за рад на радном месту: да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин Репу-
блике Србије, да има потребно образовање, да 
није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци.



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs|  Број 937 | 09.06.2021.6

Администрација и управа

4. Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

5. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријаве са биографијом, изјава у 
којој се кандидат опедељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којим се води 
службена евиденција или ће орган то учинити 
уместо њега (изјава се налази на сајту ГО www.
obrenovac.rs), оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству, извода из мати-
чне књиге рођених, оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, уверење 
о положеном државном стручном испиту, доказ 
о стеченом радном искуству у струци (решење, 
уговор, потврда, издати од послодаваца код 
којих је кандидат радио) и доказ да кандидат 
није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци. Докази о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Одред-
бама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) про-
писано је, између осталог, 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. Сходно наведеном, 
потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће прузети на 
веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника. 

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

7. Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, изборни поступак ће се одржати у 
просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. 
О датуму и времену учесници конкурса ће бити 
обавештени на контакте (адресе и телефоне) 
који су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопије оверене код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Овај конкурс се објављује на 
веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.rs, 
на огласној табли и листу Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком роду односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („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 интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-3853/2021 од 27. априла 
2021. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Београд, Немањина бр. 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове надзора 
над реализацијом инвестиционих 

пројеката и извештавања, 
разврстано у звање саветник
Сектор за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиције, Одсек за планирање, 
координацију и реализацију 
инвестиционих пројеката

1 извршилац

Опис послова: Планира, припрема и прати 
реализацију инвестиционих пројеката за објек-
те из области просвете; израђује периодичне 
извештаје о реализацији инвестиционих проје-
ката финансираних из средстава редовног буџе-
та, међународних зајмова, кредита и донација; 
врши анализу достављених извештаја о реали-
зацији инвестиционих пројеката и координира 
и сарађује са крајњим корисницима ради реа-
лизације инвестиционих пројеката; прикупља 
и евидентира сву документацију неопходну за 
реализацију инвестиција из средстава редо-
вног буџета и прикупља, евидентира податке 
и даје мишљење о потребним инвестиционим 
средствима за реализацију пројекта; провера-
ва усклађеност пројектно-техничке докумен-
тације са Законом, Уредбама, Правилницима и 
другим Актима; припрема мишљења из дело-
круга Министарства у овој области, израђује 
обавештења и координира реализацију инвес-
тиционих пројеката са крајњим корисником; 
прати на терену динамику реализације инвести-
ционих пројеката и предлаже неопходне мере 
у циљу ефикасног и оперативног извршења 
планских активности; води евиденцију, спро-
води контролу и припрема плаћање рачуна и 
ситуација за инвестиционе пројекте; припрема 
мишљења у вези реализованих инвестиционих 
пројеката и израђује анализе везане за реали-
зацију инвестиционих пројеката; прати и стара 
се о примени прописа у овој области и учест-
вује у комисијама за примопредају објеката, 
коначног обрачуна и категоризацију објеката 
ученичког и студентског стандарда; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља технич-
ко-технолошких, природно математичких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-

листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

2. Радно место за послове 
планирања и праћења реализације 

инвестиционих пројеката и 
извештавања, разврстано у звање 

млађи саветник
Сектор за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиције, Одсек за планирање, 
координацију и реализацију 
инвестиционих пројеката

1 извршилац

Опис послова: врши проверу усклађености 
пројектно-техничке документације доставље-
не од стране крајњих корисника са правил-
ницима о нормативима простора намењено 
образовању и смештају ученика и студената. 
Израђује извештаје о реализацији инвести-
ционих пројеката финансираних из средстава 
редовног буџета, међународних зајмова, кре-
дита и донација; евидентира сву документацију 
неопходну за реализацију инвестиција из сред-
става редовног буџета; израђује обавештења и 
координира реализацију инвестиционих проје-
ката са крајњим корисником; прати динамику 
реализације инвестиционих пројеката; прати 
реализацију уговора у надлежности Одељења, 
води евиденцију и проверу рачуна и ситуација 
за инвестиционе пројекте; учествује у комисија-
ма за примопредају објеката, коначног обрачу-
на и категоризацију објеката ученичког и сту-
дентског стандарда; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља технич-
ко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

3. Радно место за инвестиционо-
финансијско планирање, надзор, 
извештавање и реализацију 
инвестиционих пројеката, 

разврстано у звање млађи саветник
Сектор за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиције, Одсек за планирање, 
координацију и реализацију 
инвестиционих пројеката

1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге о рас-
подели средстава у области инвестиција, 
инвестиционог одржавања и опремања из 
надлежности Министарства; учествује у изра-
ди финансијских планова у области инвести-
ција, инвестиционог одржавања и опремања из 
надлежности Министарства; контролише, еви-
дентира и припрема финансијска документа 
која прате плаћања, трансфер и пренос сред-

Посао се не чека, посао се тражи
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става везаних за реализацију инвестиционих 
пројеката; обрађује финасијска документаве-
зана за реализацију инвестиционих пројеката; 
прати прикупљање документације и сарађује 
са крајњим корисницима и органима локалне 
самоуправе, ради комплетирања недостајуће 
документације потребне за реализацију инвес-
тиционих пројеката, прати реализацију проје-
ката у односу на програм расподеле буџет-
ских средстава и о томе сачињава извештаје, 
учествује у поступку повећања књиговодстве-
не вредности објекта након реализације инвес-
тиције, пружа подршку спровођењу посло-
ва везаних за јавне набавке; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
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, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

4. Радно место за спровођење 
јавне набавке, разврстано у звање 

саветник
Сектор за ученички и студентски 

стандард и инвестиције, Одељење за 
инвестиције, Група за јавне набавке

1 извршилац

Опис послова: Спроводи све врсте посту-
пака јавних набавки, израђује акта везана за 
спровођење поступака јавних набавки (одлуке, 
решења, конкурсне документације итд.); при-
купља и припрема податке за јавне набавке, 
анализира потребе у вези јавних набавки, 
економску оправданост јавне набавке и дру-
ге потребе везане за јавне набавке; израђује 
акта везана за прикључивање оквирним спо-
разумима; учествује у изради интерних аката 
из области јавних набавки; учествује у изра-
ди Плана јавних набавки, учествује у припре-
ми и изради извештаја о спроведеним јавним 
набавкама, ради на Порталу јавних набавки и у 
апликацији Управе за јавне набавке и све друге 
послове везане за електронско праћење и реа-
лизацију јавних набавки; обавља друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за службеника за јавне набавке, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

5. Радно место интерни ревизор за 
област науке, разврстано у звање 

саветник
у Групи за интерну ревизију

1 извршилац

Опис послова: Планира и организује посло-
ве интерне ревизије, тестира, анализира и 

оцењује све пословне функције из надлежнос-
ти Министарства у области науке и корисника 
буџетских средстава у надлежности Mинистар-
ства у области науке; процењује системе и про-
цесе интерне контроле на основу управљања 
ризицима и даје оцене, савете и стручна миш-
љења када се уводе нови системи, процедуре 
или задаци; израђује стратешки план и опера-
тивне планове и програме рада који су осно-
ва за реализацију функције интерне ревизије 
и прати извршење истих, израђује годишњи 
извештај о резултатима интерне ревизије у 
области науке; припрема извештај о извршеној 
ревизији и даје препоруке, мишљења и оцену 
ревизије које доставља министру и одговор-
ном лицу субјекта ревизије и обавља посебне 
ревизије на захтев министра; обавља ревизију 
коришћења средстава Европске уније и дру-
гих међународних организација и институција 
у области науке, прати спровођење препорука 
наведених у извештајима из претходно обавље-
них ревизија; сарађује са Државном ревизорс-
ком институцијом, другим државним органима, 
међународним и домаћим струковним институ-
цијама и удружењима; израђује периодичне и 
годишње извештаје за послове које реализује у 
извештајном периоду; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит и испит за овлашћеног интерног реви-
зора у јавном сектору, најмање три године 
радног искуства у струци на пословима реви-
зије, финансијске контроле или рачуноводстве-
но-финансијским пословима, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

6. Радно место за подршку 
пословима интерне ревизије и 
интерне контроле процедура, 
разврстано у звање саветник
у Групи за интерну ревизију

1 извршилац

Опис послова: Организује послове интерне 
контроле процедура; пружа подршку интер-
ним ревизорима у процени система и процеса 
интерне контроле и даје савете када се уво-
де нове процедуре или задаци; пружа подрш-
ку интерним ревизорима у изради стратешког 
плана и оперативних планова и програма рада 
који су основа за реализацију функције интер-
не ревизије, пружа подршку изради годишњег 
извештаја о резултатима интерне ревизије; 
учествује у припреми извештаја о извршеној 
ревизији; пружа подршку интерним ревизори-
ма у обављању ревизије коришћења средстава 
Европске уније и других међународних органи-
зација и институција; учествује у праћењу спро-
вођења препорука наведених у извештајима из 
претходно обављених ревизија; сарађује са 
државним органима, међународним и домаћим 
струковним институцијама и удружењима у 
пословима интерне контроле процедура; учест-
вује у планирању пројеката интерне контро-
ле процедура и прати њихову реализацију; 
израђује периодичне и годишње извештаје за 
послове које реализује у извештајном периоду; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-

ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза, и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом. 

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

1. Провера општих функционалних компетен-
ција за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провераваће се путем теста (пис-
мено),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру)
• 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 табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „диги-
тална писменост“, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може попт-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији 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 посебнх функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
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(планирање буџета и извештавање) провера-
ваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место-прописи из делокруга 
радног места (Закон о планирању и изградњи) 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о ученичком и студентском 
стандарду) провераваће се путем симулације 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о планирању и 
изградњи) провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 3:
- 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 симулације (пис-
мено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о основама система образо-
вања и васпитања) провераваће се путем симу-
лације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о планирању и изградњи) 
провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4: 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада послови јавних набавки (мето-
дологија за припрему и израду плана јавних 
набавки и методологија за припрему конкурсне 
документације у поступку јавних набавки) про-
вераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о основама система образо-
вања и васпитања) провераваће се путем симу-
лације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о буџетском систему) про-
вераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада послови ревизије (Повеља интер-
не ревизије, стратешки и годишњи план интер-
не ревизије) провераваће се путем симулације 
(писмено).
- 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 симулације (пис-
мено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему 
и Правилник о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интер-
не ревизије у јавном сектору) провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 6:
- 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 симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о буџетском систему 
и Правилник о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интер-
не ревизије у јавном сектору) провераваће се 
путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о основама система образо-
вања и васпитања) провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-
mesta-u-mpntr/).

2. Провера понашајних компетенција: 
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 базираном на 
компетенцијама.

3. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад 
на радном месту у органу и прихватање вред-
ности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја или у штампаној верзији на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 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. 

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

V Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве 
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд или 
предају непосредно на писарници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јав-

ни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места”. 

VII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Драгица 
Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

VIII Општи услови за запослење: држав-
љанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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.

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 ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) /кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти који-
ма се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство), оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту 
за службеника за јавне набавке (само за радно 
место под редним бројем 4); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном секто-
ру (само за радно место под редним бројем 5); 
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. Државни службе-
ник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси оригинал или оверену 
фотокопију решења о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решења да је државни службеник нерас-
поређен.

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 упра-
вама 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. 

X Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном 
испиту, доказа о положеном испиту за служ-
беника за јавне набавке и доказ о положеном 
испиту за овлашћеног интерног ревизора у јав-
ном сектору.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
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орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 05. јула 2021. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, у 
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Захумска 14 и Немањина 
22-26.

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

Напомене: Чланом 9 Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. 

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. 

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар просвете, науке и 
технолошког развоја.

Овај конкурс објављује се на веб-страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs, на веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-Управе, на огласној табли, веб-стра-
ници 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 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија – Управа за дуван, на 
основу чл. 54 и 55 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) и члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-3877/2021 од 27. 
априла 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 

УПРАВИ ЗА ДУВАН

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство финансија – Управа за дуван, 
Београдска 70/1, Београд, Врачар. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку управним 
пословима, у звању млађи саветник

у Одсеку за управно-правне и 
нормативне послове, Одељење 
за управно-правне, нормативне и 

кадровске послове
1 извршилац

Опис послова радног места: Учествује у 
спровођењу поступака у вези са издавањем 
дозвола за обављање делатности трговине на 
мало дуванским производима и у изради одго-
варајућих аката; учествује у обради предме-
та и припреми одговарајућих аката у вези са 
издавањем дозвола за обављање делатности у 
складу са законом који регулише област про-
изводње и промета дувана и дуванских произ-
вода; учествује у обради предмета и припреми 
одговарајућих аката у вези са уписом у регис-
тре и евиденционе листе у складу са законом 
који регулише област производње и проме-
та дувана и дуванских производа; учествује у 
пружању стручне помоћи подносиоцима захте-
ва; учествује у изради општих аката Управе, 
израђује одговарајуће дописе, акте и извештаје 
из делокруга рада Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно струч-

не области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
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; најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

2. Радно место за студијско-
аналитичке и евиденционе послове 
производње и промета дуванских 
производа, у звању саветник
у Групи за студијско-аналитичке и 
евиденционе послове производње и 
промета дуванских производа, 
Одсек за студијско-аналитичке и 

евиденционе послове
2 извршиоца

Опис послова радног места: Прикупља 
и обрађује податке из извештаја привред-
них субјеката који послују сходно прописима 
из области производње и промета дуванских 
производа, утврђује и анализира релевантне 
податке и припрема извештаје и информације 
о стању на тржишту из ове области; евиден-
тира и обрађује податаке из пописних листа 
и извештаја о обиму продаје цигарета тргова-
ца на велико свим трговцима на мало дуван-
ским производима, на дан примене новог 
износа акцизе, припрема и доставља извод из 
извештаја сваком произвођачу, односно увоз-
нику цигарета у прописаним роковима; при-
купља, систематизује и обрађује податаке из 
извештаја произвођача и увозника дуванских 
производа о утврђеној укупној вредности и уку-
пној количини дуванских прерађевина пуште-
них у промет у Републици Србији у претходној 
календарској години, у складу са прописаним 
роковима; израђује одговарајући акт о прија-
ви/промени малопродајних цена дуванских 
производа, води ценовник дуванских произво-
да, израђује шифарник робних марки дуван-
ских производа и редовно их ажурира, пра-
ти статистичке податке других органа из ове 
области, као и податаке о потрошњи дуванских 
производа; прикупља, систематизује и анали-
зира податке о нелегалном промету дувана и 
дуванских производа, припрема извештаје и 
информације; прати прописе из области про-
изводње и промета дуванских производа и даје 
смернице и упутства привредним субјектима, 
којима је та обавеза прописана, за достављање 
података; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
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; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Национална служба
за запошљавање
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3. Радно место за комуникационе 
послове, међународну сарадњу 
и спровођење пројеката, у звању 

саветник
у Одељењу за опште, административне и 
информационо-комуникационе послове

1 извршилац

Опис послова радног места: Обавља посло-
ве у вези са међународном сарадњом и европ-
ским интеграцијама, прати упоредну праксу 
прописа и директива ЕУ из области које су про-
писане Законом о дувану, прати међународне 
споразуме и учествује у припреми извештаја из 
надлежности Управе, остварује сарадњу са дру-
гим органима у активностима Управе у области 
међународне сарадње; учествује у изради 
интерних аката, извештаја о раду и пословима 
из области система финансијског управљања и 
контроле и плана интегритета; обавља органи-
зационе послове за одржавање састанака, кон-
ференција и других скупова за потребе Управе 
и послове комуникације органа са јавношћу – 
врши комуникацију са министарствима и дру-
гим органима државне управе, као и правним и 
физичким лицима; прати и истражује промене 
на тржиштима земаља у региону и Европској 
унији у области контроле дувана, и у вези са 
тим припрема извештаје, упоредне анализе и 
презентације; припрема нацрте пројеката, пре-
дузима мере и активности у циљу правовре-
меног спровођења пројеката, извршава адми-
нистративне и организационе послове у циљу 
прикупљања и обраде података потребних за 
израду извештаја у вези са спровођењем проје-
ката; учествује у пословима у вези са израдом и 
ажурирањем Информатора о раду, поступањем 
по захтевима за слободан приступ информа-
цијама од јавног значаја и изради извештаја у 
складу са законом који регулише ову област; 
прикупља информације и материјале за потре-
бе информисања јавности, стара се о благовре-
меној и ажурној објави података на сајту органа 
и порталу е-Управа; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-техно-
лошких или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање три годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III Место рада за сва извршилачка радна 
места: Београдска 70/1, Београд, Врачар.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне 
и понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције 
у истој или наредној фази изборног поступка.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције за 
сва радна места, и то:

• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провераваће се путем теста (пис-
мено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
провере путем теста. 

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (Закон 
о општем управном поступку) провераваће се 
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
дувану и Правилник о условима у погледу тех-
ничке опремљености простора за трговину на 
мало дуванским производима) провераваће се 
путем симулације (усмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си, акти, процедуре из делокруга радног места 
(Закон о републичким административним такса-
ма) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција 
за област рада студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из реле-
вантних извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирање доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
(усмено).
- Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о дувану и Правилник о садржини и начи-
ну вођења евиденција од стране произвођа-
ча дуванских производа, трговаца на велико 
и мало дуванским производима, увозника и 
извозника дувана, обрађеног дувана, прерађе-
ног дувана, односно дуванских производа) про-
вераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – технике при-
купљања и обрада података – напредни Excel, 
провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању компетенције – технике прикупљања и 
обрада података – напредни Excel, на траже-
ном нивоу, и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања поменуте компетенције, 

неопходно је да уз пријавни образац достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
провере путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада послови међународне сарадње и 
европских интеграција (познавање прописа ЕУ 
у контексту праћења усклађивања прописа РС 
са прописима и стандардима ЕУ) – провераваће 
се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о дувану) провераваће се путем симулације 
(усмено). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си, акти, процедуре из делокруга радног мес-
та (Правилник о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање 
и извештавање о систему финансијског упра-
вљања и контроле у јавном сектору) провера-
ваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик ниво Б2) – провераваће се пис-
мено (путем теста).

Напомена: Ако поседујете важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доста-
вите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
провере путем теста.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Министар-
ства финансија – Управе за дуван www.duvan.
gov.rs.

3. Понашајне компетенције за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) – провераваће се 
путем стандардизованог инструмента (писмено) 
и путем интервјуа базираног на компетенцијама 
(усмено).

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

V Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима, 
интернет презентацији Министарства финан-
сија – Управе за дуван или у писарници Минис-
тарства финансија – Управе за дуван, Београд-
ска 70/1, Београд, Врачар, у штампаној верзији.
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин на који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног по-
ступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о 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 иску-
ство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подно-
си 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 упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број: 18/16, 95/18 – аут. тума-
чење) је, између осталог, прописано да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је 
то неопходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницама садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Потребно је да учес-
ник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 

на адресу Министарства финансија – Управе за 
дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 05. јула 2021. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са коми-
сијом ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и у 
просторијама Министарства финансија – Упра-
ве за дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар. 
Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електронске адресе), које наведу 
у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: 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.

XI Трајање радног односа за сва радна 
места: Радни однос се заснива на неодређено 
време.

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Ружица Петровић и Јелена Марко-
вић, телефон 011/3021-823.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства финансија 
– Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Бео-
град, Врачар, са назнаком: „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандида-
ти са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног 
испита. 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, 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за дуван. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства финан-
сија – Управе за дуван: www.duvan.gov.rs, на 
интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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 унутрашње контроле

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; одговоран је за чување тајности свих 
података добијених оперативним радом; оба-
вештава министра, јавног тужиоца и Заштит-
ника грађана у случају када се утврди да је 
приликом поступања полицијског службеника 
дошло до прекорачења полицијских овлашћења 
којима су повређена права која штити Заштит-
ник грађана; доноси одлуку за примену теста 
интегритета; 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 орга-
низационог и нормативног унапређења из дело-
круга рада; обавља и друге послове који му се 
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ставе у задатак по налогу надређеног руково-
диоца.

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 природ-
но-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука, ИМТ и двоп-
редметне студије, Војна академија, најмање 
девет година радног искуства у струци или 
седам година радног искуства у струци од којих 
најмање две године на руководећим радним 
местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима, положен држав-
ни стручни испит као и потребне компетенције 
за рад на радном месту; држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде 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:

* Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (управљање 
променама) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – 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 Полицији, Закон о кривичном поступку, Кри-
вични закон) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резу лтата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет; управљање људским ресурсима; стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

- 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 запошља-
вање.

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.

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 Конкурсном 
комисијом: уверењe о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту); 
исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство).

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 
језику и писму који је у службеној употреби 
државних органа Републике Србије, тако да се 
уз исправу састављену на страном језику при-
лаже 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 испит у.

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 
бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који 
се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Бојана Модрић, тел. 011/3130-901, Служба за 
управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији 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.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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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. 2/2019), Служба 
за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Мини-
старство правде, Београд.

Положај који се попуњава:

1. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за 

материјално-финансијске послове
у Министарству правде 

– положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, 
усмерава и надзире рад унутрашњих једини-
ца у Сектору; остварује сарадњу из делокруга 
Сектора са другим секторима и органима; врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Правне науке или Економске науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци 
од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног иску-
ства на руководећим радним местима, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није 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 (Општи, стра-
тегијски и финансијски менаџмент) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 

област рада финансијско-материјални послови 
(буџетски систем Републике Србије) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(методологија праћења, спровођења, вредно-
вања и извештавања о ефектима јавних поли-
тика) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

* Посебне функционалне компетенције за 
радно место, и то:
4. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи из надлежности и организа-
ције органа (Закон о уређењу судова) – прове-
ра ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет; управљање људским ресурсима; стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

- 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 Београд, Немањина 22-26.

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 запошља-
вање.

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.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
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 Конкурсном 
комисијом: уверењe о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); испра-
ве којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе 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. 
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричи-
то 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 кандитат 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.
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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 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Бојана Модрић, тел. 011/31-30-901, Служба за 
управљање кадровима.

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

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и oгласној табли Министарства правде, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се 
извршити увид у акт о систематизацији посло-
ва у органу у ком се попуњава положај који је 
предмет овог конкурса.

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
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. 2/2019), Служба 
за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Гео-
лошки завод Србије, Београд.

Положај који се попуњава:

1. Помоћник директора – 
руководилац Сектора за опште, 
правне и економске послове
у Геолошком заводу Србије, 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, 
усмерава и надзире рад ужих унутрашњих једи-
ница у Сектору; врши најсложеније послове из 
делокруга Сектора; израђује програм рада и 
дугорочни програм развоја Сектора; израђује 
извештај о раду Сектора и учествује у изради 
извештаја о раду Завода; остварује сарадњу 
са другим органима државне управе, једини-
цама локалне самоуправе и другим органима; 
предлаже основе за израду стратегија, акцио-
них планова и пројеката из делокруга Секто-
ра и припрема информације; усклађује рад 
унутрашњих јединица у Сектору; обавља и дру-
ге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање девет 
година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих нај-
мање две године на руководећим радним мес-
тима или пет година радног искуства на руко-
водећим радним местима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места; држављан-
ство 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 (Општи, стра-
тегијски и финансијски менаџмент) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања људским 
ресурсима (Радно-правни односи у државним 
органима) – провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
(Буџетски систем Републике Србије) – 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 професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет; управљање људским ресурсима; стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

- 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 Београд, Ровињска 12.

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 запошља-
вање.

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.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
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 Конкурсном 
комисијом: уверењe о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); испра-
ве којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе 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 ове-
реној фотокопији код јавног бележника (изу-
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зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумена-
та које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским 
управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између 
осталог, да орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке 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 кандитат 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 
бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који 
се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Бојана Модрић, тел. 011/3130-901, Служба за 
управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. 

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и oгласној табли Геолошког завода Србије, 
на интернет презентацији и oгласној табли 
Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се 
извршити увид у акт о систематизацији посло-
ва у органу у ком се попуњава положај који је 
предмет овог конкурса.

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

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ
37000 Крушевац

Трг косовских јунака 3

1. Судијски помоћник – виши 
судијски сарадник, звање: 
самостални саветник

2 извршиоца

Опис послова радног места: помаже судији 
у раду, 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 друге 
послове по налогу председника суда.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из области правне науке – 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године – дипломирани 
правник, или на специјалистичким студија-
ма на факултету, положен правосудни испит, 
најмање две године радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

2. Уписничар, звање: референт
2 извршиоца

Опис послова радног места: води помоћ-
не књиге у складу са Судским пословником, 
здружује поднеске, предмете и остала писмена, 
разводи предмете и ставља клаузулу правнос-
нажности на одлуке, води евиденцију примље-
них, решених, нерешених предмета и евиден-
цију одлука које су израђене у року, припрема 
и износи председнику већа предмете у којима 
је заказана расправа, даје на увид списе стран-
кама и наплаћује таксу за издате фотокопије 
из списа предмета, даје усмена и писмена оба-
вештења о списима на основу података из упис-
ника, прегледа рокове и предмете који се нала-
зе у евиденцији, поступа по наредби судија, 
израђује статистички извештај, врши оверу уго-
вора, преписа, рукописа и потписа, води књиге 
овере, даје обавештење странкама, стара се о 
чувању предмета у архиви у складу са Судским 
пословником, води прописане књиге архивира-
них предмета, води главну књигу архиве, води 
књигу издатих и примљених предмета из архи-
ве, поступа по налозима за издавање предме-
та, странкама даје на увид списе и наплаћује 
таксу за издате фотокопије из списа предмета, 
обавља и друге послове по налогу председника 
суда и шефа писарнице.

Услови за рад на радном месту: IV степен 
средње стручне спреме, друштвеног, природног 
или техничког смера; положен државни струч-
ни испит; најмање две године радног искуства 
у струци и потребне компетенције за ово радно 
место.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 

- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест); тест ће саставити Комисија за 
спровођење јавног конкурса методом случајног 
избора из базе питања (у којој су обележени и 
тачни одговори) која је објављена на интернет 
презентацији Основног суда у Крушевцу; 
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару); кандидатима ће се поста-
вити задаци слични задацима који су објавље-
ни на интернет презентацији Основног суда у 
Крушевцу; 
- пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом); кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од понуђених 
одговора из постављених задатака који ће бити 
слични задацима који су објављени на интернет 
презентацији Основног суда у Крушевцу.
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 
компетенције „гигитална писменост”, неоп-
ходно је да уз пријавни обаразац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Провера сваке од општих 
функционалних компетенција не може трајати 
дуже од 45 (четрдесетпет) минута. Кандидати 
који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног 
поступка.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Међу кандидатима врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција и то: 

1. За радно место судијски помоћник – 
виши судијски сарадник: 
- Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа – познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда – провера ће се вршити писа-
ним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката – провера ће се 
вршити писаном симулацијом, која се састоји 
у предлогу решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова на овом радном 
месту.
- Посебна функционална компетенција – пре-
зентерске вештине, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предме-
тима – провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом.

2. За радно место уписничар: 
- Посебна функционална компетенција позна-
вање прописа: Закон о општем управном 
поступку, Закон о државним службеницима и 
Судски пословник, познавање прописа којим се 
уређује употреба печата и штамбиља у држав-
ном органу и познавање прописа којима се 
уређује поступање са архивском грађом – про-
вера ће се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница – знање и 
вештине потребне за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима – провера 
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запошљавању
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ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.

Писани тест се састоји од 20 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 Крушевцу. 
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, комисија ће 
удаљити кандидата са теста. У том случају сма-
тра се да кандидат није положио тест. Време за 
израду теста је 45 (четрдесетпет) минута. Вре-
ме за припрему задатка писане симулације не 
може бити дуже од 1 (једног) сата.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
радног места.

Време за припрему задатка је 15 (петнаест) 
минута.

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

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
свим радним местима и прихватања вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

Врста радног односа и место рада за сва 
радна места: За сва радна места радни однос 
се заснива на неодређено време у Основном 
суду у Крушевцу, Крушевац, Трг косовских 
јунака 3 и Варварин, Марина Мариновића б.б., 
уз обавезан пробни рад за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад траје 6 (шест) месеци. 

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

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
09.06.2021. године. Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Основног суда у Крушевцу, 
на интернет презентацији Основног суда у Кру-
шевцу, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе 
и на интернет презентацији и у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – публикација „Послови”. Последњи 
дан рока за подношење пријаве је 17.06.2021. 
године.

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Крушевцу. Кандидати који кон-
куришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу. Уредно попуњен, одштампан и пот-
писан Образац пријаве подноси се на шалтеру 

пријема Основног суда у Крушевцу, Трг косов-
ских јунака 3, Крушевац, или путем поште на 
исту адресу са назнаком: „Пријава на јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места – назив радног места”. Приликом 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 саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења. Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалних компетенција, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: биографија са 
наводима о досадашњем радном искуству; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; диплома којом се 
потврђује стручна спрема; за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник у 
звању самостални саветник: уверење о поло-
женом правосудном испиту; за радно место 
уписничар: уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; 
исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, 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); потврду да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стра-
не државног органа у коме је учесник интер-
ног конкурса био у радном односу; уверење 
да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, не старије од шест месеци; 
други докази о стеченим знањима и вешти-
нама. Државни службеник који се пријављује 
на 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 фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени 
посао). Сви докази прилажу се на српском јези-
ку, 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 нострифико-
вана.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом позивају се да у року 
од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе 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 суда са наз-
наком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-

времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда 
у Крушевцу, Трг косовских јунака 3. Кандидати 
ће о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подно-
шење пријава. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл-адресе) које наве-
ду у својим обрасцима пријаве. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Зоран Кековић, контакт телефон 
037/413-627.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне 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 (члан 103 став 
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 пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене. 
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од 6 месеци од дана засни-
вања радног односа.

Положен државни испит није услов нити пред-
ност за заснивање радног односа. Сагласно 
члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Основног суда 
у Крушевцу. Обавештавају се учесници конкур-
са да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника. Основни суд у Кру-
шевцу не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција 
се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази 
и појмови који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Основног суда у Крушевцу https: //www.
ks.os.sud.rs, на огласној табли Основног суда у 
Крушевцу, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-Упра-
ве и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
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вање. Образац пријаве на конкурс, за сва радна 
места, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Основног суда у Крушевцу (https: 
//www.ks.os.sud.rs/).

СОМБОР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Јове Негушевића 1

тел. 022/2436-200

Дипломирани правник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
области права на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање 3 године 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару. Докази који се прилажу: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, контакт телефон и адреса електрон-
ске поште; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема. Пријаве се могу 
послати на адресу: Јавно комунално предузеће 
„Водовод и канализација” Пећинци, Пећин-
ци, Јове Негушевића 1, са назнаком „Пријава 
за радно место – дипломирани правник у ЈКП 
‘Водовод и канализација’ Пећинци“ или лично 
предати у канцеларијама ЈКП „Водовод и кана-
лизација“ Пећинци, радним данима од 08.00 до 
15.00 часова. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Ближе информације 
се могу добити на телефон: 022/2436-200.

СУБОТИЦА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Судијски помоћник / судијска 
помоћница – виши судијски 
сарадник / виша судијска 

сарадница, у звању самостални 
саветник / самостална саветница

Опис послова радног места: обрађује сло-
жене предмете, проучава правна питања у вези 
са радом судија и извештава о стању у поје-
диначним предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за публико-
вање, прати и проучава праксу судова и међу-
народних судских органа, припрема реферате 
о прегледаним предметима и нацрте сентенци 
и мишљења судске праксе, проучава предмете 
који су прослеђени ради одлучивања по жал-
би, сачињава службене белешке, анализе и 
обавештења по налогу надзорног судије / суди-
нице, припрема реферат за надзорног судију 
/ судиницу у погледу испитивања процесних 
претпоставки за вођење поступка и одлучи-
вања о правним лековима, припрема нацрте 
одлука о дозвољености правног лека, припрема 
решења о висини судске таксе, обавља и друге 
послове по налогу председника / председнице 
суда. 

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, положен правосудни испит и 
радно искуство најмање две године након поло-
женог правосудног испита и потребне компе-
тенције за рад за овом радном месту. Општи 
услови за запослење: да је учесник/учесница 
конкурса пунолетан/пунолетна држављанин/
држављанка Републике Србије; да учеснику/
учесници конкурса није раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа; да учесник/
учесница конкурса није осуђиван/осуђива-
на на казну затвора од најмање шест месеци. 
Радни однос се заснива на неодређено вре-
ме у Прекршајном суду у Суботици, Трг Лаза-
ра Нешића 1. Пробни рад је обавезан за оне 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје шест месеци. 
Фазе изборног поступка и учешће кандидата/
кандидаткиња: изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом. Компетен-
ције које се проверавају у изборном поступку и 
начин њихове провере: 1. Опште функционалне 
компетенције: а) организација и рад државних 
органа Републике Србије (проверава се путем 
теста са питањима затвореног типа, који кан-
дидати/кандидаткиње решавају обележавањем 
једног од више понуђених одговора, а према 
материјалу за припрему кандидата/кандидат-
киња за проверу општих функционалних ком-
петенција који се може наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs); б) 
дигитална писменост (проверава се решавањем 
задатака практичним радом на рачунару према 
материјалу за припрему кандидата/кандидат-
киња за проверу општих функционалних ком-
петенција који се може наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs, а кан-
дидати/кандидаткиње који/које су приложили/
приложиле одговарајући сертификат, потврду 
или други писани доказ о поседовању ове ком-
петенције се не проверавају и добијају 3 бода); 
в) пословна комуникација (проверава се писме-
ном симулацијом према материјалу за припре-
му кандидата/кандидаткиња за проверу општих 
функционалних компетенција који се може 
наћи на сајту Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs). Провера сваке од општих 
функционалних компетенција не може трајати 
дуже од једног сата. 2. Посебне функционал-
не компетенције: а) Посебна функционална 
компетенција у области рада судске управе – 
познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда (проверава се 
путем теста); б) Посебна функционална ком-
петенција за радно место судијски помоћник / 
судијска помоћница – виши судијски сарадник / 
виша судијска сарадница – поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката (проверава се усменим путем – 
разговор са кандидатом/кандидаткињом); в) 
Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник/судијска помоћни-
ца – виши судијски сарадник / виша судијска 
сарадница – вештине презентације, вештине 
управљања поступком и вештине извештавања 
у предметима (проверава се усменим путем – 
разговор са кандидатом/кандидаткињом). Тест 
се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати/кандидаткиње одговарају 
на питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Време за израду теста је 45 минута. 
Разговор са кандидатом/кандидаткињом захте-
ва да се у усменом облику да предлог решења 
задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту за које је расписан конкурс. 
Време за припрему усменог задатка је 15 мину-
та. 3. Понашајне компетенције: а) управљање 
информацијама; б) управљање задацима и ост-

варивање резултата; в) оријентација ка учењу 
и променама; ) изградња и одржавање профе-
сионалних односа; д) савесност, посвећеност и 
интегритет. Наведене понашајне компетенције 
ће се проверавати путем интервјуа са кандида-
тима/кандидаткињама базираног на компетен-
цијама. Након што се изврши провера општих 
и посебних функционалних и понашајних ком-
петенција кандидата/кандидаткиња, Конкурсна 
комисија ће обавити интервју са кандидатима/
кандидаткињама, који подразумева разговор са 
кандидатима/кандидаткињама у циљу проце-
не мотивације за рад на радном месту и при-
хватања вредности државних органа. Образац 
пријаве на конкурс и адреса на коју се пријава 
подноси: пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Суботици. 
Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се поштом на адресу: Пре-
кршајни суд у Суботици, 24000 Суботица, Трг 
Лазара Нешића 1, са назнаком „Пријава на јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места судијски помоћник/судијска помоћ-
ница – виши судијски сарадник/виша судијска 
сарадница“. Приликом предаје пријаве на јав-
ни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац/подноситељка пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у Образац пријаве након што комисија 
састави списак кандидата/кандидаткиња међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подно-
силац/подноситељка 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/назначила за 
доставу обавештења. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Ерика Думитров, 
административно-технички секретар, број 
телефона: 024/554-955, 024/641-160. Датум и 
место провере компетенција кандидата/канди-
даткиња у изборном поступку: По истеку рока 
за подношење пријава на конкурс, Конкурсна 
комисија прегледа све приспеле пријаве и на 
основу података из пријаве саставља списак 
кандидата/кандидаткиња који/које испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу 
њима спроводи изборни поступак. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве Конкурсна комисија одбацује 
решењем. Са учесницима/учесницама конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, 
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 
у просторијама Прекршајног суда у Суботици, 
Трг Лазара Нешића 1, о чему ће учесници/учес-
нице конкурса бити обавештени/обавештене 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе), које наведу у пријави. Изборни посту-
пак ће започети по истеку рока за подношење 
пријава. Кандидати/кандидаткиње који/које су 
успешно прошли/прошле једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим Обрасци-
ма пријаве. Комисија ће на основу постигну-
тих резултата кандидата/кандидаткиња у свим 
фазама изборног поступка сачинити листу свих 
кандидата/кандидаткиња који/које су испу-
нили/испуниле мерила прописана за избор, 
рангирањем према резултатима кандидата/
кандидаткиња од највећег ка најмањем, коју 
листу ће доставити в. ф. председника Прекр-
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шајног суда у Суботици. Докази које прилажу 
кандидати/кандидаткиње који/које су успешно 
прошли/прошле фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; диплома којом се потврђује стручна спре-
ма;уверење о положеном правосудном испиту; 
потврда да учеснику/учесници конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са, издате од стране државног органа у коме је 
учесник/учесница конкурса био/била у радном 
односу; уверење да учесник/учесница конкурса 
није осуђиван/осуђивана на казну затвора од 
најмање шест месеци, издато од стране Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије 
(не старије од шест месеци); друге доказе о 
стеченим знањима и вештинама (ближе озна-
чене у Обрасцу пријаве који чини саставни 
део овог конкурса, а које учесници конкур-
са наведу). Државни службеник/службеница 
који/која се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен/
нераспоређена. Сви докази се прилажу у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. 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 преводиоца/овлашћене судске прево-
дитељке. Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству 
мора бити нострификована. Рок за подношење 
доказа: Кандидати/кандидаткиње који/које 
су успешно прошли/прошле 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 конкурс-
ном поступку. Кандидати/кандидаткиње који/
које не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који/које на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на горе 
наведену адресу Прекршајног суда у Суботи-
ци. Напомене: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује. Потребно 
је да кандидат/кандидаткиња у делу „Изјава” у 
Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови/њени подаци из служ-
бених евиденција. Овај оглас оглашава се на 
интернет презентацији и огласној табли суда, 
на порталу е-Управе и на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
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ДДОР НОВИ САД АДО

Саветник за продају осигурања
на одређено време, место рада: 

све општине на територији Београда
10 извршилаца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; 
основна информатичка обука; возачка дозво-
ла Б категорије – пожељна али није обавезна; 
радно искуство није неопходно, али предност 
имају кандидати који поседују радно искуство у 
области продаје до годину дана. Трајање кон-
курса: до попуне. Начин конкурисања: слање 
радних биографија (CV) путем сајта DDOR: 
https://www.ddor.rs (у делу Посао и Каријера 
одабрати конкурс „Саветник за продају осигу-
рања”).

Агент осигурања
на одређено време, место рада: 
све општине на територији 

Београда
15 извршилаца

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; 
основна информатичка обука; возачка дозво-
ла Б категорије – пожељна али није обавезна; 
радно искуство није неопходно, али предност 
имају кандидати који поседују радно искуство у 
области продаје до годину дана. Трајање кон-
курса: до попуне. Начин конкурисања: слање 
радних биографија(CV) путем сајта DDOR: 
https://www.ddor.rs (у делу Посао и Каријера 
одабрати конкурс „Агент осигурања“).

„FRESH DESIGN FACTORY“ DOO
11070 Нови Београд

Бежанијских илегалаца 40
тел. 066/5108-246

Сито-штампар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спре-
ме, радно искуство 12 месеци на сито штампи, 
пожељно познавање рада и на другим врстама 
штампе, познавање рада на рачунару.

Помоћни радник на доради у 
штампарији

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спре-
ме, радно искуство 6 месеци на истим или слич-
ним пословима, познавање рада на рачунару, 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: petar.
bulatovic@fdf.rs до 31.07.2021. године.

„GEODIS SCO“ DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9ж

Специјалиста за књижење рачуна 
добављача и купаца

10 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме 
економске струке, радно искуство 12 месеци, 
познавање рада на рачунару (Excel), знање 
енглеског језика (виши ниво), пробни рад 6 
месеци. Пријаве слати на e-mail: ivana.rankov@
geodis.com, у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

„FAST LINE“ PR
34000 Крагујевац
Десимировац

тел. 065/332-66-66

Ауто-механичар

УСЛОВИ: III ниво квалификације, без обзира на 
занимање; могу доћи у обзир и лица која су тек 
завршила средњу школу. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију треба да доста-
ве на e-mail: nikolamarkovickg@gmail.com или 
могу да се јаве на контакт телефон: 065/332-
66-66, најкасније до 30.06.2021.

„ALIQUO INDUSTRIAL“ DOO
11000 Београд
Шолина 4

тел. 069/339-3810
e-mail: industrial@aliquogroup.com

Магационер и радник 
на пуњењу боца средствима 

за дезинфекцију

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); возачка дозвола Б катего-
рије; пожељно познавање магацинског посло-
вања. Пријава кандидата на горе наведени број 
телефона.

АДВОКАТ КРАЉ РАДИН 
БИЉАНА НОВИ САД

21000 Нови Сад
тел. 063/559-054

e-mail: biljana@advkralj.com

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у зани-
мању дипломирани правник. Слање пријаве за 
запослење мејлом на горенаведену мејл-адресу. 
Рок за пријављивање на конкурс: 11.06.2021. 

„SAMSIC“ DOO
11000 Београд

тел. 064/8214-818
e-mail: nemanja.brkic@samsic-see.com

Хигијеничар – чистач просторија
на одређено време од 12 месеци, 

за рад у Новом Саду
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спре-
ме у било ком занимању. Рад у сменама, рад 
ван просторија послодавца или у просторија-
ма послодавца. Слање пријаве за запослење 
мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/8214-818. Рок за пријављивање на 
конкурс је до 25.06.2021.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ВАЛ-П“ 
НОВИ САД

21000 Нови Сад
Фејеш Кларе 52а
тел. 064/0843635

e-mail: ljiljana.perkovski@gmail.com

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме у било 
ком занимању. Јављање кандидата на горена-
ведени контакт телефон. Рок за пријављивање 
на конкурс је до 01.08.2021.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Трговина и услуге

„СИНАГОГА“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/515-0502

Магационер
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV–I степен стручне спреме било које 
струке. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на адресу послодавца, радним данима, од 
09.00 часова. Оглас остаје отворен до попуне 
радних места.

STR „VALERY“
24000 Суботица, Патизанских база 32/а

тел. 064/3812-778

Цвећар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком 
занимању, пожељно радно искуство 6 месеци. 
Познавање мађарског језика на средњем нивоу. 
Рад у сменама. Јављање кандидата на адресу 
послодавца радним данима од 8 до 14 часова 
или на контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
30.06.2021.

РАДЊА ЗА ПЕКАРСКУ И
ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ „ПИКАНТ“

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 38
e-mail: pekarapikant@gmail.com

Пекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне у било ком 
занимању; CV. Рок за пријаву: до попуне. Теле-
фон за контакт: 062/465-633.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне у било ком 
занимању; CV. Рок за пријаву: до попуне. Теле-
фон за контакт: 062/465-633.

ДОО „ШВАЈЦАРИЈА“
18000 Ниш, Византијски булевар 17
e-mail: restoransvajcarija@gmail.com

Кувар
у a la carte ресторану

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, кувар; рад-
но искуство у a la carte ресторанима најмање 
12 месеци. Рок за пријаву: 30 дана. Телефон за 
контакт: 069/600-601.

Конобар
у a la carte ресторану

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било 
ком занимању; радно искуство у a la carte рес-
торанима: 12 месеци. Рок за пријаву: 30 дана. 
Телефон за контакт: 069/600-601.

Помоћни кувар
у a la carte ресторану на одређено време

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било 
ком занимању; пожељно радно искуство у a 
la carte ресторанима. Рок за пријаву: 30 дана. 
Телефон за контакт: 069/600-601.

Роштиљ мајстор
на одређено време

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било 
ком занимању; пожељно радно искуство у a 
la carte ресторанима. Рок за пријаву: 30 дана. 
Телефон за контакт: 069/600-601.

ДАРИНКА ГЕЛИЋ ПР
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВРБАС

21430 Врбас
Иве Лоле Рибара 9

Рад у канцеларији јавног 
извршитеља – дипломирани правник

на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник, да је државља-
нин Републике Србије, да се против њега не 
води кривични поступак и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну од најмање 
6 месеци. Опис послова: Рад у канцеларији 
јавног извршитеља. Познавање рада на рачу-
нару (Word, Excel). Рок за пријављивање на 
конкурс је до 30.06.2021. год.

INDEX PIZZA
31000 Ужице

Марије Маге Магазиновић 31
тел. 066/800-7296

Возач – достављач хране

УСЛОВИ: од I до IV степена, без обзира на обра-
зовни профил, возачка дозвола Б категорије.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Контакт телефон: 066/800-7296, особа 
за контакт: Милан Бошкић. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

„ВРХОВИ ЗЛАТИБОРА“ ДОО
31205 Севојно

Хероја Дејовића 115
тел. 060/031-0234

e-mail: fi nance.mng@sinterfuse.com

Радник на паковању сухомеснатих 
производа

са местом рада у Кривој Реци – Чајетина
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен, без обрира на образовни 
профили. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 060/0310-234. Слање пријава за посао 
мејлом: finance.mng@sinterfuse.com. Оглас је 
отворен 10 дана од оглашавања.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Београд – Борча

Радна јединица Горјани
тел. 064/855-6276

Конобар – служење пића
местом рада у Горјанима

УСЛОВИ: III степен, конобар. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 064/8556-276. Оглас 
је отворен до попуне радног места.

ДОО „ХРАСТ С&С 2000” 
БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград
Индустријска бб
тел. 017/878-840

e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

Менаџер набавке и продаје

УСЛОВИ: правник или економиста са заврше-
ним VII/1, VI/2 или VI/1 степеном стручне спре-
ме; знање рада на рачунару; знање енглеског 

језика; возачка дозвола Б категорије; рад-
но искуство од најмање 5 година, пожељно у 
производњи и продаји намештаја. Запослени 
ће обављати послове по потреби и ван прос-
торија послодавца на службеним путовањи-
ма у земљи и иностранству. Рок за пријаву на 
оглас је до попуне радног места од дана огла-
шавања у публикацији „Послови”. Заинтересо-
вани кандидати могу своје радне биографије 
(Curriculum Vitae, CV) да доставе послодавцу 
на e-mail: hrastnamestaj@gmail.com, као и да се 
јаве послодавцу на телефон 069/635-014.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд
Војводе Мишића 51
тел. 063/102-7025

Саветник за продају 
животног осигурања

за рад у Врању

Опис посла: продаја животног осигурања и 
финансијско саветовање о најбољој понуди 
у складу са потребама клијената; заступање 
Друштва са професионалним приступом у кому-
никацији и давању информација; давање пред-
лога и идеја за унапређења на свим пољима 
рада, очување тимског рада и позитивне радне 
атмосфере.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, било ког 
усмерења; пожељно познавање рада на рачу-
нару, возачка дозвола Б категорије; претход-
но радно искуство није потребно. Нудимо вам: 
уговор о раду на одређено време уз могућност 
сталног радног ангажовања; флексибилно рад-
но време; тренинге, обуке и могућност сва-
кодневног стицања нових знања и вештина; 
позитивно радно окружење и могућност личног 
и професионалног развоја.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 
АДО БЕОГРАД
Савски венац

Београд, Бул. војводе Мишића 51
тел. 063/102-7025

Саветник за продају 
животног осигурања

за рад у Владичином Хану

Опис посла: продаја животног осигурања и 
финансијско саветовање о најбољој понуди 
у складу са потребама клијената; заступање 
Друштва са професионалним приступом у кому-
никацији и давању информација; давање пред-
лога и идеја за унапређења на свим пољима 
рада, очување тимског рада и позитивне радне 
атмосфере.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, било ког 
усмерења; пожељно познавање рада на рачу-
нару, возачка дозвола Б категорије; претход-
но радно искуство није потребно. Нудимо вам: 
уговор о раду на одређено време уз могућност 
сталног радног ангажовања; флексибилно рад-
но време; тренинге, обуке и могућност сва-
кодневног стицања нових знања и вештина; 
позитивно радно окружење и м огућност личног 
и професионалног развоја. Конкурс траје до 
15.07.2021. године.

Национална служба
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине – изабрани лекар
у Одељењу за здравствену заштиту 
одраслих становника, Службе за 
здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком делатношћу, на 
одређено време до повратка са одсуства 
запосленог због посебне неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.05.2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медици-
не. Кандидати уз пријаву као доказе подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; потвр-
ду – препоруку о радном искуству након поло-
женог стручног испита на пословима здравс-
твене струке; оверену фотокопију дозволе за 
рад – лиценце издате од надлежене коморе 
(ако је кандидат из радног односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу), кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за правне и економско-финансијске послове 
Дома здравља Ћићевац. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се примају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису 
у складу са условима овог огласа неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: Дом здравља 
Ћићевац, Светог Саве 19а, 37210 Ћићевац.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ 
БИОХЕМИЈУ

„БЕОЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД“
11000 Београд, Мије Ковачевића 10
тел. 011/2752-527, 065/3291-741

e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, добро 
познавање венепункције. Сви заинтересо-
вани кандидати могу се јавити на телефоне: 
011/2752-527 и 065/3291-741 или на имејл-ад-
ресу: labbgd@gmail.com. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине специјалиста 
радиологије

за рад у Служби радиолошке и 
ултразвучне дијагностике са ЦТ-ом, 
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 

треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, положен специјалистички испит 
из радиологије, VII/2 степен стручне спреме, 
решење о упису у комору и важећа лиценца за 
рад. Опис послова: У складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних места 
Опште болнице Бор.

2) Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци, 
због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, 
решење о упису у комору и важећа лиценца за 
рад. Опис послова: У складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних места 
Опште болнице Бор.

ОСТАЛО: Критеријуми за избор кандидата: 
просечна оцена студирања, дужина чекања 
на посао, радно искуство у струци по положе-
ном стручном испиту, оцена Комисије за избор 
кандидата. Кандидати који се јаве на оглас 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за одлуку о избору кандидата. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности 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 запошљавање и на интернет презен-
тацији Министарства здравља РС. Непотпуне и 
неблаговремене 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-стра-
ници 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” и бројем радног места за 
које се конкурише. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

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

Виши физиотерапеут
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: завршена виша или висока здравстве-
на (медицинска) школа – смер физиотерапеут, 
VI степен стручне спреме. Опис послова пред-
виђен Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова Специјалне болнице 
за рехабилитацију Ивањица. Уз пријаву се под-
носе следећа документа, у затвореној коверти, 
на којој треба нагласити за који оглас се подно-
си документација: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној вишој или високој здравственој 
(медицинској) школи – смер физиотерапеут, VI 
степен стручне спреме, лична и радна биогра-
фија, фотокопија личне карте, оверена копија 
лиценце. Кандидати који испуњавају услове 
конкурса биће позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација и провере знања, 
уколико је то важно за доношење одлуке о 
пријему. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа на веб-страни Нацио-

налне службе за запошљавање. Пријаве се могу 
послати поштом на адресу: Специјална болни-
ца за рехабилитацију Ивањица, 13. септембра 
78 или доставити лично у Специјалној болни-
ци 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 објављено на веб-стра-
ници Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 
032/661-305.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ) 

15320 Љубовија
Војводе Мишића 58 
тел. 015/561-898 
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле 

на одређено време, а најдуже 
до 24 месеца, у Служби опште 

медицине са хитном медицинском 
помоћи, санитетским превозом, 

кућним лечењем и негом

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр. 
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине – специјалиста 
медицинске биохемије

на одређено време, а најдуже 
до 24 месеца, специјалиста у 

лабораторијској дијагностици, у 
Служби за лабораторијску, радиолошку 

и ултразвучну дијагностику и 
специјалистичку консултативну 
делатност, начелник Службе за 
лабораторијску, радиолошку 
и ултразвучну дијагностику и 
специјалистичку консултативну 

делатност

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр. 
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): високо 
образовање на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца; специјалис-
тички испит: медицинска биохемија, најмање 
три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.



Бесплатна публикација о запошљавању 2109.06.2021. | Број 937 |  

Медицина

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи која се тражи јавним огласом; овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту из меди-
цинске биохемије (само за кандидате који 
подносе пријаву за рад на пословима – док-
тор медицине специјалиста у лабораторијској 
дијагностици у Служби за лабораторијску, 
радиолошку и ултразвучну дијагностику и спе-
цијалистичку консултативну делатност, начел-
ник Службе за лабораторијску, радиолошку и 
ултразвучну дијагностику и специјалистичку 
консултативну делатност); оверена фотоко-
пија лиценце издата од надлежне коморе / 
оверена фотокопија решења о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопија личне 
карте или извод очитане личне карте; крат-
ка лична и радна биографија (CV) са адресом 
и контакт телефоном и имејл-адресом. Описи 
послова за сва наведена радна места утврђе-
ни су Правилником о организацији и система-
тизацији послова Дома здравља Љубовија (са 
стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19 
и 703/2020 и кандидатима су доступни на увид 
у просторијама правне службе Дома здравља 
Љубовија са стационаром, радним данима од 
14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа за пријем у 
радни однос код Националне службе за запо-
шљавање у публикацији „Послови”. Пријаве се 
подносе лично у просторијама правне служ-
бе Дома здравља Љубовија са стационаром, 
или поштом, на адресу: Дом здравља Љубо-
вија, Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос“. Документација тражена јавним 
конкурсом подноси се у затвореној коверти, 
затвореној на начин да се приликом отва-
рања исте може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у разматрање. У 
складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата, 
који су се пријавили за наведена радна мес-
та, доноси директор Дома здравља Љубовија 
са стационаром. Уколико буде потребно, кан-
дидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања итд.), о чему се сачиња-
ва записник. 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. 
Податке прикупља и обрађује правна служба 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Кан-
дидати ће бити обавештени о избору најкас-
није у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације, на контакт телефон: 015/561-
898 или лично у просторијама правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Са 
изабраним кандидатима биће закључен уговор 
о раду у складу са Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – ОУС, 113/2017 и 95/2018 
– аут.тумачење) и Посебним колективним уго-
вор за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и једи-
ница локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
96/2019).

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ 
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани фармацеут 
– медицински биохемичар, 

односно дипломирани фармацеут 
специјалиста медицинске биохемије

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих лица, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

Опис послова: обавља послове лабораторијске 
дијагностике, обезбеђује спровођење рутинских 
и нових метода рада здравствене делатности 
своје специјалности у оквиру лабораторијске 
дијагностике, ради на пословима микроскопи-
рања и осталим лабораторијским пословима, 
одговоран је за квалитет анализа које обавља, 
прати стручну литературу и усавршава све 
методе свог рада у установи и ван установе, 
врши стручни надзор над радом у одсеку, води 
уредно медицинску документацију и одговоран 
је за њено вођење, у раду примењује одлуке 
и препоруке стручних органа Дома здравља и 
одговоран је за примену истих, обавља и друге 
послове у оквиру своје струке по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, 
кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: завршен фармацеутски факултет – одсек 
биохемија, положен стручни испит по завр-
шеном фармацеутском факултету, најмање 
6 месеци радног искуства у звању за које се 
заснива радни однос, чланство у Фармаце-
утској комори Србије. Уз пријаву на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, као доказе о испуњености услова кандида-
ти достављају: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном фармацеутском факултету – одсек 
биохемија, фотокопију личне карте (очитане 
податке са личне карте), оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце или решење о упису у 
Фармацеутску комору Србије, доказ о радном 
искуству (потврда послодавца или фотокопија 
радне књижице), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су диплома или 
уверење издати на девојачко презиме). Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Кандидатима који не буду изабрани не 
враћа се поднета документација. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Пријава на оглас 
представља пристанак на обраду података о 
личности. Кандидатима који не буду изабрани 
не враћа се поднета документација. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на адресу: Дом 
здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштан-
ски фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком 
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„НОБЕЛ АПОТЕКА“

26310 Вршац, Жарка Зрењанина 33
тел. 063/843-2882

e-mail: info@nobelapoteka.rs

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, фармацеутски 
техничар, без радног искуства у струци. Рад у 
сменама. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити на контакт телефон или послати радну 
биографију на имејл-адресу послодавца. Особа 
за контакт: Милица Чкоњовић.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

УСЛОВИ: завршена виша или висока меди-
цинска школа – смер радиолошки техничар; 
лиценца за рад; положен стручни испит. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе и: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној високој или вишој 
медицинској школи – смер радиолошки тех-
ничар – VI степен стручне спреме (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту за 
вишег (струковног) радиолошког техничара; 
фотокопију лиценце; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и 
контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана расписивања огласа у публикацији 
„Послови”. 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

32000 Чачак, 13. септембар 78
тел. 032/661-305

Спремачица
на одређено време од једног месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати 
подносе следећа документа у затвореној ковер-
ти: оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ном основном школовању; личну и радну био-
графију; фотокопију личне карте. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција уколико је то важно за доношење одлуке о 
пријему. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу послати поштом 
на адресу: Специјална болница за рехабилита-
цију Ивањица, 13. септембар 78 или доставити 
лично у Специјалној болници за рехабилита-
цију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 
до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
кандидата биће донета најкасније у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs|  Број 937 | 09.06.2021.22

Медицина

сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 
032/661-305.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Козарци
Карађорђева 85

Доктор медицине
на одређено време због замене 
привремено одсутне запослене, 
до њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: пријаву 
са личном и радном биографијом, адресом ста-
новања и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о школској спреми (диплома о 
завршеном медицинском факултету); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; доказ о радном искуству (захтева се 
најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању); копију лиценце и фотокопију личне 
карте. Приликом заснивања радног односа иза-
брани кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење.

Опис послова: Превенира, дијагностикује 
и лечи болести, повреде и друге физичке 
и менталне поремећаје коришћењем одго-
варајућих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску докумен-
тацију, односно обавља послове у оквиру 
своје стручне спреме под надзором специја-
листе или супспецијалисте; спроводи здрав-
ствену заштиту становништва; учествује у 
унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; пла-
нира, надзире и евалуира спровођење здрав-
ствене заштите; утврђује време и узрок смрти; 
врши дежурства, уколико тако одлучи дирек-
тор специјалне болнице, уз приправност лека-
ра специјалисте.

Медицинска сестра – техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем, 

задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 
поремећаја у акутној фази, болести 

зависности, за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију – на одређено време, 
због замене привремено одсутне 
запослене, до њеног повратка 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: пријаву 
са личном и радном биографијом, са адресом 
становања и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о школској спреми (захтева се 
четворогодишње средње образовање меди-
цинског смера); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; доказ о радном 
искуству (захтева се најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању); копију лицен-
це и фотокопију личне карте.

Опис послова: врши прихватање и санитарну 
обраду новопримљеног болесника; планира 
и пружа услуге здравствене неге и подршке 
пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; ради 

у сменама према распореду који сачињава 
главна сестра одељења/одсека; обавља меди-
цинске мере код болесника у поступку неге, 
терапије, дијагностике и рехабилитације; при-
мењује прописану терапију и контролише узи-
мање лекова; врши припрему болесника и аси-
стира лекару при интервенцијама; учествује у 
пријему болесника, визити, посматра пацијента 
и обавештава лекара о стању пацијента; прати 
опште стање пацијента, прати промене психич-
ког и соматског стања болесника и своја запа-
жања бележи у књигу дежурства, мери и еви-
дентира виталне функције и др. показатеље; 
учествује у терапији радом и рекреацији болес-
ника на одељењу као и у раду терапијске зајед-
нице на одељењу; припрема простор, медицин-
ску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспитал-
них инфекција; учествује у набавци потребног 
материјала, стара се о чувању, правилној упо-
треби и одржавању инвентара на одељењу; 
одлаже и уклања медицински отпад на пропи-
сани начин; обавља послове из области јавног 
здравља (здравствено васпитање, врши унос 
података у области здравствене статистике, 
води евиденције, узима лабораторијски мате-
ријал); стара се о благовременом сређивању 
медицинске докуменмтације, као и осталих 
података потребних за сачињавање месеч-
них извештаја и изради фактура; непосредно 
је задужена за чување болесничких личних 
ствари и одеће који су примљени на одељењу; 
одговорна је за чување тешких болесника који 
су склони, а нарочито за оне болеснике за којој 
је скренута пажња да су склони суицидним 
теденцијама или када се ради о врло тешким 
душевним или соматским болесницима, што јој 
је указано од старне начелника одељења или 
главне одељенске сестре. Приликом заснивања 
радног односа изабрани кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве канди-
дата је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Обавештење о избору кандидати-
ма ће бити достављено у року од 30 дана од 
дана доношења одлуке о избору. Пријаве се 
достављају на адресу: Специјална болница за 
психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови 
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 
23330 Нови Кнежевац, са назнаком: „За оглас 
за пријем у радни однос“, или лично предати у 
Правну службу Специјалне болнице. 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни виши медицински 
техничар општег смера 

(више или високо образовање)
за потребе Клинике за хематологију, 
на одређено време до повратка 
запосленог за дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за хематологију, 
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („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 Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у Универзитетском клиничком центру Кра-
гујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 

овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; сведочанства за сваки разред средње 
школе за радно место медицинског техничара; 
уверење о положеном стручном испиту одго-
варајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кан-
дидати који имају радно искуство (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) тре-
ба да доставе доказ/потврду о радном стажу 
од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од 
стране надлежне службе. Кандидати су у оба-
вези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу са називом организационе јединице 
(било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак; 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске стани-
це); дозволу за рад – лиценцу коју је издала 
надлежна комора (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу) за радно место. 
Кандидати су у обавези да на пријави наве-
ду за која радна места конкуришу. Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место _____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера 
(IV степен)

пробни рад 3 месеца
8 извршилаца

Педијатријски техничар општег 
смера

пробни рад 3 месеца 
3 извршиоца



Бесплатна публикација о запошљавању 2309.06.2021. | Број 937 |  

Медицина

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера – бабица 

(IV степен)
пробни рад 3 месеца

Фармацеутски техничар (IV степен)
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове је: радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите 
у трајању од 1 године. Уз пријаву се подно-
се, у оригиналу или овереној копији, следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; као доказ радног 
искуства (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу 
у струци од стране надлежне службе устано-
ве на терцијарном нивоу здравствене зашти-
те. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани 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); дозволу за рад – 
лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је 
кандидат у радном односу) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу) 
за радно место. Кандидати су у обавези да на 
пријави наведу за која радна места конкуришу. 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетско клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту Универзитетског клиничког центра Кра-
гујевац (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 затвореној 
коверти, преко писарнице 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)“.

„МАКМИК“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад
Руменачка 130

тел. 064/1413-764
e-mail: balancenovisad@gmail.com

Логопед
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у зани-
мању дипломирани логопед, енглески језик 
– почетни ниво. Слање пријаве за запослење 
мејлом, јављање кандидата на горенаведени 
контакт телефон. Рок за пријављивање на кон-
курс је 30.06.2021. 

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави

Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време 
због повећаног обима посла

Опис послова: предвиђен систематизацијом 
послова установе, за послове са завршеном 
средњом медицинском школом, медицинска 
сестра – техничар у интернистичкој амбуланти.

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 радног 
искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену копију 
лиценце и решења о упису у комору, фото-
копију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други 
доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них, 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 кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. 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 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 
дана од дана објављивања у службеном гла-
силу Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Општа болница Петровац на 
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1) Доктор стоматологије
за рад у Служби стоматолошке 

здравствене заштите, на одређено време 
због замене запослене који је на дужем 
боловању, односно на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и аномалије зуба, уста, вили-
ца и лица, применом принципа и процедура 
савремене стоматологије, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; врши системат-
ске и друге прегледе предшколске и школске 
деце у циљу евидентирања обољења зуба, пот-
порног апарата зуба, меких ткива и постојања 
ортодонтских аномалија, бави се здравстве-
но-васпитним радом; ради на унапређењу орал-
ног здравља жена у току трудноће и 12 месеци 
после порођаја; упознаје пацијенте са дијагно-
зом и начином терапије, поставља дијагнозу 
и предлог за протетско збрињавање, ради на 
изради и одржавању фиксних и мобилних про-
тетских надокнада, лечи каријес зуба и његове 
компликације, лечи обољења потпорног апара-
та зуба – пародонтопатије и врши екстракције 
зуба, када је то неопходно; упућује пацијенте 
на специјалистичко-консултативне прегле-
де у установи или на више нивое здравствене 
заштите; контролише рад зубног асистента и 
протетског техничара; збрињава хитна стања у 
области стоматологије; обавља послове поли-
валентне стоматологије за све категорије ста-
новништва; учествује у унапређењу квалитета 
стоматолошке здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радни-
цима и здравственим сарадницима; планира, 
надзире и евалуира спровођење стоматолошке 
здравствене заштите.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора стоматологије; рад на рачуна-
ру. Услови рада: предвиђени Законом о раду 
РС, Статутом Дома здравља Петровац на Мла-
ви и осталим општим актима. Уз пријаву под-
нети: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену копију дипломе стомато-
лошког факултета или уверења о завршеном 
стоматолошком факултету, оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Оригинали или 
оверене фотокопије уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених не смеју 
бити старији од 6 месеци.

2) Медицинска сестра – техничар
на одређено време ради замене 

запосленог који је на дужем боловању

Опис посла: пружа услуге здравствене неге и 
подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја, или 
потенцијалих ризика за здравље у складу са 
праксом и стандардима савремене неге и о томе 
води прописану медицинску документацију; 
у тиму са докторима медицине и другима или 
самостално, спроводи превентивне и куративне 
мере, по налогу доктора медицине или доктора 
медицине специјалисте у установи и на тере-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ну, у оквиту теренског рада; припрема болес-
ника за дијагностичко-терапијске процедуре 
и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; спроводи здравствено-васпитни рад, врши 
пријем и основну обраду болесника, учествује 
у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК, аудио-
метрија, спирометрија, оторејтер и др.) даје 
прописану терапију, води медицинску евиден-
цију и документацију, спроводи континуирани 
процес статистичког извештавања, по потреби 
иде у кућне посете, сарађује са одсеком поли-
валентне патронаже.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре / техничара; рад на 
рачунару. Услови рада предвиђени су Законом 
о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац 
на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву 
поднети: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену копију дипломе, ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Оригинали или оверене фотокопије уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 

ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лич-
но у Правну службу ДЗ Петровац на Млави, са 
назнаком: „За оглас – за пријем у радни однос 
под редним броје 1 или 2“. Непотпуне, неблаго-
времене и преурањене пријаве неће се узети у 
разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“

22329 Стари Сланкамен
Боривоје Гњатић 50-52

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
02.06.2021, за радно место: доктор медицине, 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар на 
неонатологији

Одељење неонатологије, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

Медицинска сестра – техничар у 
хемодијализи

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

са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – мед. сес-
тра / здр. техничар, педијатријски / општи 
смер; положен стручни испит; најмање 6 (шест) 
месеци радног искуства. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Одсек за пријемно-фактурне послове, 
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на 
рачунару. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, Одсек за помоћне 
послове, на одређено време до 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање (II степен стру-
чне спреме); 6 (шест) месеци радног искуства 
на одговарајућим пословима. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.).

Портир/чувар
за потребе Одсека за помоћне послове, 

на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: основно образовање (II степен стру-
чне спреме); 6 (шест) месеци радног искуства 
на одговарајућим пословима. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се при-
ма. Рок за пријаву кандидата траје осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти, на адресу: Уни-
верзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, 
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс 
_____ са назнаком радног места за које се кон-
курише“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд – Палилула
Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из физикалне меди-

цине и рехабилитације; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из физикалне медицине и рехабилита-
ције; стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

Опис послова: врши прве, друге и контролне 
лекарске прегледе у току физикалног третма-
на, врши лекарски преглед у стану, обавља 
систематски преглед школске и предшколске 
деце ради откривања деформитета и ради на 
програму отклањања деформитета, учествује у 
руковођењу тимским састанцима, координира са 
другим медицинским радницима у процесу реха-
билитације, врши контролу рада физиотерапеу-
та, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију 
издаје мишљење о радној способности, одређује 
ортопедска помагала и врши надзор над упо-
требом ортопедских помагала, врши одређи-
вање биодоза, осцилографије, динамометрије, 
обавља тест кардиоваскуларног оптерећења, 
испитивање статике тела, испитивање функције 
хода, стимулацију експоненцијалном струјом, 
као и мерења угла скитичне кривине према гра-
фији, води стручно-теоретске састанке органи-
зационе јединице, даје упутства за оглашавање 
радова у кући у зависности од професије, врши 
обуку родитеља за примену најједноставнијих 
вежби корисне терапије, обуку дископатије 
закочења покретима, тумачење плантограма, 
фактурише здравствене услуге које пружа ради 
у комисијама и на посебним програмима, ради и 
друге послове из своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе коме 
је одговоран за свој рад.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за здравствену заштиту 
деце, на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, пробни рад 

од 3 месеца

УСЛОВИ: медицинска школа: средње обра-
зовање, педијатријски смер; стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре/техничара; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење).

Опис послова: бави се здравствено-васпитним 
радом из домена своје области, припрема и 
учествује у обављању превентивних прегле-
да, обрада рана, фиксациони завој, скидање 
конаца и копчи, фракционарно давање серу-
ма и других лекова, обрада опекотина, давање 
интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ ињек-
ција у служби и стану болесника, давање вак-
цине и превијање у служби и у стану болесни-
ка, узимање бриса из носа и грла, одговорна 
је за правилно вођење медицинске докумен-
тације, евиденција корисника, дневне рекапи-
тулације медицинског рада, месечни преглед 
медицинског рада, пријава заразних обољења, 
пријава хроничних обољења, врши требовање 
и набавку ампулираних лекова и инструмената; 
контролише рок трајања лекова и санитетског 
материјала и контролише хладни ланац лекова; 
одговорна је за потрошњу и залихе ампулира-
них лекова и санитетског материјала обавља 
дезинфекцију радног простора у интервенција-
ма, превијалишту и ординацији, припрема мате-
ријале и инструменте за рад, вођење електрон-
ских картона, фактурисање услуга и утрошак 
материјала, ради и остале послове из области 
своје струке по налогу одговорне сестре, за 
свој рад одговорна је одговорној медицинској 
сестри, непосредном руковдиоцу и начелнику 
службе.
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Поливалентна патронажна сестра
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске 
струке, општи смер: на основним студијама 
првог степена (струковне/академске) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење), стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању више, 
односно струковне медицинске сестре; током 
пробног рада да одговори радним задацима 
самосталног рада; поседовање возачке дозво-
ле Б категорије.

Опис послова: планира и пружа услуге проце-
са здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савремене 
здравствене неге, о чему води прописану меди-
цинску документацију, координира здравстве-
но-васпитни рад здравствених и других радника 
на свом микрореону, обавља патронажну посе-
ту и одговорна је за садржај рада; води днев-
ник посета и осталу документацију у служби; 
контактира и сарађује са изабраним лекаром 
и другим здравственим организацијама зави-
сно од конкретног случаја, сарађује са пред-
ставницима локалне заједнице, хуманитарним 
организацијама, установама социјалне заштите 
и осталим установама од значаја за породицу, 
прибавља и анализира податке на основу којих 
се предузимају потребне мере у спречавању 
ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, обавља посе-
те трудници, бабињари и новорођенчету, одој-
чету, малом и предшколском детету, као и лицу 
старијем од 65 година, каои посете по налогу 
изабраног лекара свим популационим група-
ма; обавља патронажне посете оболелом од 
малигног обољења, психоза, шећерне болести, 
ендемског нефритиса, прогресивних неуромиш-
ићних обољења и осталим популационим гру-
пама по налогу изабраног лекара; учествује у 
сагледавању потребе организованог кућног 
лечења; реализује и фактурише здравстве-
не услуге и одговорна је за тачност података; 
ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу одговорне сестре службе и главне сес-
тре ДЗ-а којима одговорна за свој рад.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за ЗЗ одраслих становника, 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицинска школа, средње образо-
вање, општи смер; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре / техничара; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника 
и популације, учествује у превентивним пре-
гледима, скрининзима и здравствено-васпит-
ном раду, врши примарну обраду ране/завој 
и по потреби компресивни завој и тампонаду, 
ставља фиксациони завој и врши скидање кона-
ца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши 
апликовање хуманог имуноглобулина и других 
лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, 
обраду опекотина, испирање уха, превијање у 
стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на 
терену, као и ињекције у сужби и стану болес-
ника, прати болесника до болнице, по налогу 
лекара, врши требовање и набавку ампулира-
них лекова и инструмената. Контролише рок 

трајања лекова и санитетског материјала и кон-
тролише хладни ланац лекова; ради са компју-
терима и видео-терминалима, обавља послове 
на пријему пацијената, наплата партиципације 
у складу са прописима и слично, одговорна је за 
правилно вођење медицинске документације; 
фактурише здравствене услуге које пружа; 
одговорна је за потрошњу и залихе ампулира-
них лекова, вакцина и санитетског материја-
ла; учествује у изради извештаја,; учествује у 
спровођењу плана здравствено-васпитног рада, 
ради у тиму, врши заказивање пацијената лич-
но и телефоном, врши стерилизацију инструме-
ната, обавља дезинфекцију радног простора у 
интервенцијама, превијалишту и ординацији, 
разврстава медицински отпад, обележава и 
одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис 
рана, ради и остале послове из свог делокруга 
по налогу одговорне сестре, за свој рад одгово-
ра одговорној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и начелнику Службе.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију лиценце, фотокопију возачке дозволе и 
фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. 
Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли – IV спрат.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
Земун, Вукова 9

Доктор медицине специјалиста
у ургентним службама и реанимацији

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит 
по завршеном медицинском факултету, поло-
жен специјалистички испит из области неуро-
логије, радно искуство у области неурологије. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана, диплома о завршеном 
медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту (подтачка 1), лиценца 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме, доказ о радном искуству 
након положеног стручног испита у области 
конкурса (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити 
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Комисија ће у избор-
ном поступку разматрати све доспеле, благо-
времене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 

релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време”, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу, лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Доктор медицине
у Служби за специјалистичке и 
консултативне прегледе, 

Кабинет за офталмологију, заједничке 
медицинске делатности

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит 
по завршеном медицинском факултету, радно 
искуство у области конкурса. Уз пријаву на кон-
курс прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, уве-
рење о положеном специјалистичком испиту 
(подтачка 1.), лиценца или решење о упису у 
Лекарску комору Србије, извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита у области конкурса (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, 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), оверене фото-
копије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту, лиценцу или решење о упису у 
Лекарску комору Србије, оверену фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити 
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Комисија ће у избор-
ном поступку разматрати све доспеле, благо-
времене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
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горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време”, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу, лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Виша медицинска сестра – техничар
у интензивној нези 2, у Служби 

операционог блока са стерилизацијом 
и интензивном тераоијом, 

на Одељењу интензивне терапије, 
Клиника за хирургију

УСЛОВИ: завршена виша медицинска шко-
ла / струковна медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након заврше-
не више медицинске/струковне медицинске 
школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, радно искуство. Уз пријаву на 
конкурс за заснивање радног односа прилажу 
се у овереној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кан-
дидата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривич-
ни поступак, својеручно потписана, диплома о 
завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, диплома о завршеној 
вишој/струковној медицинској школи – виши 
радиолошки техничар/струковни медицински 
радиолог (за подтачку 5), уверење о положе-
ном стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара – техничара Србије, фотоко-
пију личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 

горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време“, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Виша медицинска сестра – техничар
на неонатологији, 

у Служби за неонатологију, Болница 
за гинекологију и акушерство

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – општи смер, 
положен стручни испит након завршене више 
медицинске / струковне медицинске школе, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство. Уз пријаву на конкурс 
прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега 
не води кривични поступак, својеручно потпи-
сана, диплома о завршеној вишој/струковној 
медицинској школи смер – општи смер, дипло-
ма о завршеној вишој/струковној медицинској 
школи – виши радиолошки техничар/струковни 
медицински радиолог (за подтачку 5), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
више/струковне медицинске школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара-техничара Србије, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-

ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање Бео-
град, на веб-страници Министарства здравља 
РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и оглас-
ној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа на веб-страни-
ци Министарства здравља РС. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом неће бити разматра-
не. Кандидати који не буду изабрани докумен-
тацију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун. 

Виша медицинска сестра – техничар
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији, у Служби медикалне 
онкологије, Одељењу палијативне 
онкологије, Болница за онкологију

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – општи смер, 
положен стручни испит након завршене више 
медицинске/струковне медицинске школе, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 
5. овог огласа су: завршена виша медицинска 
школа / струковна медицинска школа – смер 
виши радиолошки техничар / струковни меди-
цински радиолог, положен стручни испит након 
завршене више медицинске / струковне меди-
цинске школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, радно искуство. Уз пријаву 
на конкурс за заснивање радног односа при-
лажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, 
изјава кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеној вишој/струковној меди-
цинској школи смер – општи смер, уверење о 
положеном стручном испиту након завршене 
више/струковне медицинске школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара-техничара Србије, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
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за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Виша медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, 
у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања, Одсек пријема и 
збрињавања хируршких болесника, 
Заједничке медицинске делатности

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – општи смер, 
положен стручни испит након завршене више 
медицинске/струковне медицинске школе, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа, прилажу се у ове-
реној фотокопији следећа документа: потпуна 
лична и радна биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом, изјава канди-
дата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривич-
ни поступак, својеручно потписана, диплома о 
завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, диплома о завршеној 
вишој/струковној медицинској школи – виши 
радиолошки техничар / струковни медицински 
радиолог (за подтачку 5), уверење о положе-
ном стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара – техничара Србије, фотоко-
пију личне карте нечиповане, односно чипова-
ну доставити на очитавање, фотокопију одјаве 
са претходног осигурања (М образац). Комисија 
ће у изборном поступку разматрати све доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради прове-
ре знања и вештина кандидата усменим изла-
гањем, познавањем области рада за радно 
место за које конкуришу, и ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. 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 

Одељење за кадровске и административне 
послове Клиничко болничког центра Земун. 
Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клинич-
ко болничког центра Земун у затвореној ковер-
ти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у рад-
ни однос на неодређено време“, са навођењем 
радног места за које конкуришу лично или 
путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас 
објављен код Националне службе за запошља-
вање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страни-
ци и огласној табли Клиничко болничког цен-
тра Земун. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам (8) дана од дана објаве огласа на 
веб-страници Министарства здравља РС. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном и неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране. Кандидати који не буду иза-
брани документацију могу преузети на писарни-
ци Клиничко болничког центра Земун. 

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику, 
Одсек за рендген дијагностику, 

Заједничке медицинске делатности

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – смер виши 
радиолошки техничар / струковни медицински 
радиолог, положен стручни испит након завр-
шене више медицинске / струковне медицинске 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство. Потребна документа: 
диплома о завршеној вишој / струковној меди-
цинској школи – виши радиолошки техничар 
/ струковни медицински радиолог, уверење о 
положеном стручном испиту након завршене 
више / струковне медицинске школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара-техничара Србије, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 

на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
у Служби неурохирургије, Одељењу 
опште и онколошке неурохирургије, 
Заједничке медицинске делатности

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла – општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, радно искуство. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имјел-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеној средњој медицинској шко-
ли – општи смер, уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако 
је кандидат променио презиме, доказ о рад-
ном искуству након положеног стручног испита 
– потврда послодаваца или фотокопија радне 
књижице. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара-техничара 
Србије, фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац). Комисија ће у изборном поступку 
разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради провере знања и вештина 
кандидата усменим излагањем, познавањем 
области рада за радно место за које конкури-
шу, и ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избору 
кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
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(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, на 
одељењу хепатобилиопанкреатичне 
хирургије, Клиника за хирургију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла – општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, радно искуство. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 6, 7, 8, 9. и 
10. овог огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом, изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана, диплома о заврше-
ној средњој медицинској школи – општи смер, 
уверење о положеном стручном испиту након 
завршене средње медицинске школе, сведочан-
ства за сваки разред средње школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – (потврда посло-
даваца или фотокопија радне књижице). При-
ликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидати су дужни да доставе: лекарско уверење, 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос, уверење да 
се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара-техничара Србије, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу, лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 

као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали, у Служби 

операционог блока са стерилизацијом 
и интензивном терапијом, у Одељењу 
операционог блока са стерилизацијом, 

Клиника за хирургију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, радно искуство. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са, прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеној средњој медицинској шко-
ли – општи смер, уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако 
је кандидат променио презиме, доказ о рад-
ном искуству након положеног стручног испита 
– потврда послодаваца или фотокопија радне 
књижице. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара-техничара Србије, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац). 
Комисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне пријаве 
и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради 
провере знања и вештина кандидата усменим 
излагањем, познавањем области рада за радно 
место за које конкуришу, и ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. 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 
Одељење за кадровске и административне 
послове Клиничко болничког центра Земун. Кан-
дидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти 
са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време”, са навођењем рад-
ног места за које конкуришу лично или путем 
поште на адресу: Клиничко болнички цен-
тар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је 
објављен код Националне службе за запошља-
вање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страни-
ци и огласној табли Клиничко болничког цен-
тра Земун. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам (8) дана од дана објаве огласа на 
веб-страници Министарства здравља РС. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабрани 
документацију могу преузети на писарници Кли-
ничко болничког центра Земун. 

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

у Служби гастроентерологије 
са хепатологијом, 

Одељење гастроентерологије, 
Клиника за Интерну медицину

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла – општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, радно искуство. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са, прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписа-
на, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене средње меди-
цинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, извод из матичне књиге вен-
чаних ако је кандидат променио презиме, доказ 
о радном искуству након положеног стручног 
испита – потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара-техничара Србије, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац). 
Комисија ће у изборном поступку разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради провере 
знања и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за које 
конкуришу и ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
кадровске и административне послове Клинич-
ко болничког центра Земун. Кандидати за горе 
наведена радна места дужни су да своје пријаве 
доставе писарници Клиничко болничког центра 
Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јав-
ни оглас за пријем у радни однос на неодређено 
време” са навођењем радног места за које кон-
куришу лично или путем поште на адресу: Кли-
ничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 
Београд. Оглас објављен код Националне служ-
бе за запошљавање Београд, на веб-страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), 
веб-страници и огласној табли Клиничко болнич-
ког центра Земун. Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам (8) дана од дана објаве огла-
са на веб-страници Министарства здравља РС. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране. Кандидати који не буду иза-
брани документацију могу преузети на писарни-
ци Клиничко болничког центра Земун. 

Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, 
у служби за пријем и збрињавање 

ургентних стања, Санитарни пропусник 
и информације, Заједничке медицинске 

делатности
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Медицина

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, радно искуство. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са, прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписа-
на, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене средње меди-
цинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, извод из матичне књиге вен-
чаних ако је кандидат променио презиме, доказ 
о радном искуству након положеног стручног 
испита – потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), ове-
рене фотокопије дипломе, уверења о положе-
ном стручном испиту, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара-технича-
ра Србије, фотокопију личне карте нечипова-
не, односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће у изборном поступку 
разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос обавиће се раз-
говор, ради провере знања и вештина канди-
дата усменим излагањем, познавањем области 
рада за радно место за које конкуришу, и ради 
прибављања додатних релевантних подата-
ка за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове Клиничко болнич-
ког центра Земун. Кандидати за горе наведена 
радна места дужни су да своје пријаве доставе 
писарници Клиничко болничког центра Земун 
у затвореној коверти са назнаком: „За јавни 
оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време”, са навођењем радног места за које 
конкуришу лично или путем поште на адре-
су: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд. Оглас објављен код Нацио-
налне службе за запошљавање Београд, на 
веб-страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли 
Клиничко болничког центра Земун. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

у Служби за правне и економско-
финансијске послове, Одељење за 

кадровске и административне послове, 
Немедицинске службе

УСЛОВИ: средња стручна спрема – друштвени 
смер, знање рада на рачунару, радно искуство 
у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 

подтачке 1. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом, изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана, диплома о заврше-
ној средњој школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице). Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац). 
Комисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради провере знања и вештина кандидата 
усменим излагањем, познавањем области рада 
за радно место за које конкуришу, и ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. 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 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове Клиничко болнич-
ког центра Земун. Кандидати за горе наведена 
радна места дужни су да своје пријаве доставе 
писарници Клиничко болничког центра Земун 
у затвореној коверти са назнаком: „За јавни 
оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време“, са навођењем радног места за које 
конкуришу лично или путем поште на адре-
су: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд. Оглас објављен код Нацио-
налне службе за запошљавање Београд, на 
веб-страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли 
Клиничко болничког центра Земун. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно иску-
ство. Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се про-
тив њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној основној 
школи, извод из матичне књиге венчаних ако 
је кандидат променио презиме, доказ о радном 
искуству (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној основ-
ној школи, оверена фотокопија уверења о 
држављанству, фотокопију личне карте нечи-
поване, односно чиповану доставити на очи-

тавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац). Комисија ће у изборном 
поступку разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради провере знања и вешти-
на кандидата усменим излагањем, познавањем 
области рада за радно место за које конкури-
шу, и ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избору 
кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време“, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас је објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене услуге, 

у Служби за техничке и друге 
сличне послове

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно иску-
ство. Уз пријаву на конкурс прилажу се у ове-
реној фотокопији следећа документа: потпуна 
лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата 
да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана, диплома о заврше-
ној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице). Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној основној школи, оверена фото-
копија уверења о држављанству, фотокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). Комисија ће 
у изборном поступку разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради провере знања 
и вештина кандидата усменим излагањем, 
познавањем области рада за радно место за 
које конкуришу, и ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Кли-
ничко болничког центра Земун. Кандидати за 
горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници Клиничко болничког 
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центра Земун у затвореној коверти са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на 
неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште 
на адресу: Клиничко болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас објављен код 
Националне службе за запошљавање Београд, 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној 
табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објаве огласа на веб-страници Минис-
тарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
“ПОМОРАВЉЕ”

35230 Ћуприја, Миодрага Новаковића 78

Возач службеног возила
у Служби за техничке и друге послове

Опис послова: вози службено возило, одржава 
возило, прати и води евиденцију о исправности 
возила, води евиденцију о путним налозима и 
поттрошњи горива и мазива, свакодневно пре-
вози узорке узетих брисева на COVID-19 до 
референтне лабораторије, свакодневно пре-
узима подлоге за тестирања на COVID-19 од 
референтне лабораторије, поседује потврду 
о извршеном едукацији дезинфекције возила, 
обавља и друге послове по налогу директора и 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
услове: средње образовање, радно искуство у 
здравству на радном месту, положен возачки 
испит Ц категорије – минимум. Као доказе о 
испуњености услова за пријем у радни однос, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, контакт теле-
фоном и адресом становања, фотокопију личне 
карте, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена), оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију (очитану) возач-
ку дозволу, доказ о радном искуству.

Перач лабораторијског посуђа
у Служби за техничке и друге послове

2 извршиоца

Опис посла: врши послове прања, сушења 
лабораторијског посудја, врши распоређивање 
лабораторијског посуђа по месту употребе, 
одржава хигијену радних површина у лабора-
торији, уклања продукте рада у лабораторији 
на прописан начин; провера и паковање опра-
ног лабораторијског посуђа у жичане корпе и 
спровођење поступака сушења; одношење осу-
шеног посуђа у просторију за припрему посуђа 
за стерилизацију, укључивање и праћење рада 
апарата за дестилацију воде, укључивање у 
рад и праћење рада машине за прање лабо-
раторијског посуђа, обавештавање о кварови-
ма и потребним поправкама, друге послове из 
области струке по налогу претпостављеног. 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће 

услове: основно образовање, радно искуство у 
здравству (лабораторијама) на траженом рад-
ном месту. Као доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, контакт телефоном и адресом стано-
вања потписану од стране кандидата, фотоко-
пију личне карте, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена, оверену фоко-
пију уверења о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, доказ о радном 
искуству.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања 
код Националне службе за запошљавање у пуб-
ликацији „Послови”. Конкурс ће бити објављени 
на интернет страници Министарства здравља. 
Пријаве на оглас доставити у затвореној ковер-
ти техничком секретару Завода за јавно здравље 
Ћуприја „Поморавлље” у Ћуприји или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас” и назнаком радног места за које се 
конкурише. Кандидати који не буду изабрани 
биће обавештени у складу са законом. Прило-
жена конкурсна документација неће се враћа-
ти кандидатима. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на неодређено време, пре 
закључења уговора о раду биће дужан да доста-
ви лекарко уверење о општој здравственој спо-
собности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца за рад; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Заинтересовани кандида-
ти подносе следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решење о упису у комору, 
Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом. Рок за пријављивање на 
јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање и званичној веб-страници Минис-
тарства здравља Републике Србије или након 
истека тог рока до попуне радног места. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидат је дужан да прили-
ком заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве са 
траженом документацијом слати на адресу: 
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I 

Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са 
назнаком „За конкурс – не отварати”.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време због замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца за 
рад; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решење о упису у комору. 
Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом. Рок за пријављивање на 
јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање и званичној веб-страници Минис-
тарства здравља Републике Србије или након 
истека тог рока до попуне радног места. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидат је дужан да прили-
ком заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве са 
траженом документацијом слати на адресу: 
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац са 
назнаком „За конкурс – не отварати”. 

Медицинска сестра – техничар
на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену 
средњу медицинску школу (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит, лиценца за 
рад. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, фотокопију лич-
не карте, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису о комору. Рок за пријављи-
вање на јавни оглас је 8 дана од објављивања 
огласа у листу „Послови“ Националне службе 
за запошљавање и на званичној веб-страни-
ци Министарства здравља Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат је дужан да при-
ликом заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад. Пријаве са 
траженом документацијом слати на адресу: 
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са 
назнаком „За конкурс – не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, замена привремено 
одсутне запослене до њеног повратка на 
рад, за рад у амбуланти Сушица и Ђунис, 

Служба опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа општег смера, положен стручни
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испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору. Кандидати који се 
пријављују на оглас достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или решења о упи-
су у Комору; изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом 
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. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на оглас а ради пружања додатних подата-
ка, који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидати, пре 
заснивања радног односа, дужни су да доста-
ве лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме: медицинска сестра са положеним стручним 
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; лиценцу; уверење 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене зашти-
те (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос“. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране.

Ликвидатор
на одређено време ради замене радника 

на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи; уверење Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству, нај-
мање 1 година радног искуства на истим или 
сличним пословима (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос“. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране.

АПОТЕКА
„MAX PHARM“ НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 100
e-mail: apoteka.maxpharm@outlook.com

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: фармацеут-
ски техничар; положен стручни испит; лиценца; 
знање рада на рачунару; пожељно радно иску-
ство. Рок за пријаву: 25.06.2021. године.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464
e-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине
пробни рад од три месеца

2 извршиоца

Опис посла: пружа све видове медицинске 
заштите грађанима свих узраста на нивоу при-
марне здравствене заштите, учествује у здрав-
ственом васпитању грађана, води прописану 
медицинску документацију, одговара за струч-
ност рада своје медицинске екипе, врши и 
друге послове по налогу начелника службе и 
директора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Уз пријаву се подно-
си кратка биографија и докази о испуњености 
услова конкурса (диплома, уверење о положе-
ном стручном испиту и очитана лична карта), 
у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на 
адресу Дома здравља Ковин, Трг ослобођења 
4, 26220 Ковин са назнаком „За конкурс” или 
донети лично у канцеларију Одсека за правне 
послове број 57, на другом спрату. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства, 
а најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца. Остали услови: кандидати за радно 
место морају предати: кратку биографију (CV); 
пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверена фото-
копија лиценце; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању у звању наве-
деног у огласу. Напомена: У пријави на оглас, 
поред осталих података, кандидат треба да да 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: 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 оба-

вези 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

Магистар фармације
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
високо образовање фармацеутски факултет, на 
интегрисаним академским студијама по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, стручни испит; 
лииценца и решење о упису у комору; најмање 
шест месеци радног искуства у звању магистар 
фармације. Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове магис-
тар фармације.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију дипломе о 
положеном специјалистичком испиту, струч-
ном испиту, оверену копију лиценце и решења 
о упису у комору, фотокопију радне књижице 
или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограни-
чења за рад на радном месту за које је рас-
писан 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 кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и админи-
стративне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на адресу: Општа болница Петровац на Мла-
ви, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узети у разматрање при избору кандидата. 

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор стоматологије
на одређено време ради замене 
запослене која је на боловању 

преко 30 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: завршен стоматолошки факултет; да 
има положен стручни испит; да има лиценцу за 
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рад или да поседује решење о упису у именик 
чланова Стоматолошке коморе Србије; да је 
држављанин Републике Србије. Опис послова: 
као у Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Уб. 
Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; копију личне карте; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); овере-
ну копију дипломе о завршеном стоматолошком 
факултету; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену копију лиценце 
или решење о упису у именик чланова Стомато-
лошке коморе Србије. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном као и 
документа којима се доказује испуњеност усло-
ва огласа (оверене фотокопије), достављају 
се на горе наведену адресу. Рок за подно-
шење пријаве је 10 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Здравство и социјална заштита

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „БЕЧЕЈ“
21220 Бечеј

Синђелићева 140 

Директор
на мандатни период 
од четири године

УСЛОВИ: лице које може бити именовано за 
директора установе мора да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, 
да је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четри године и 
одговарајући академски односно стручни назив 
утврђен у област правних, психолошких, педа-
гошких и андрагошких наука, специјалне еду-
кације и рехабилитације, социолошких, поли-
тичких, економских или медицинских наука; 
да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да има општу здравствену способност; 
није под истрагом, против кога није подигну-
та оптужница, односно против кога се не води 
поступак за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности из надлжности основног и 
вишег суда.

ОСТАЛО: Кандидат је уз пријаву која садр-
жи биографске податке и преглед кретања 
у служби обавезан да достави: програм рада 
за мандатни период; оверену фотокопију 
дипломе; доказ о траженом радном искуству 
у струци; уверење надлежног основног суда 
по месту пребивалишта да није под истрагом, 
да против њега није подигнута оптужница, 
односно да се не води поступак за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности из 
надлежности основног и вишег суда, уверење 
о држављанству РС (оригинал који није ста-
рији од шест месеци), уверење о здравственој 
способности не старије од дана објављивања 
огласа. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Благовреме-
ним ће се сматрати све пријаве које стигну 
поштом или су предате лично до 15 часова 
последњег дана наведеног рока. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве се доказима о испуњености предвиђе-
них услова достављају се у затвореној ковер-
ти на адресу: Геронтолошки центар „Бечеј“ 
(за Управни одбор), Синђелићева 140, 21220 
Бечеј, са назнаком: „За конкурс за директора“. 
За ближе информације, обратити се на тел. 
021/6913-598.

Саобраћај и везе

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО, 
ПРОКУПЉЕ

Прокупље, Милена Јовановића 15
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола
место рада: Београд (1), Нови Сад (1), 

Суботица (1), Пирот (1)
4 извршиоца

Опис посла: технички преглед железничких 
кола и возова, утврђивање неисправности и 
оштећења на железничким колима и одређи-
вање правилних поступака са њима.

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. 
Обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски 
рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван прос-
торија послодавца. Радно место са повећа-
ним ризиком. Дужина радног времена 12 сати 
дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заин-
тересовани кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем мејла или да се јаве на телефон: 
064/8744-377, особа за контакт: Дејан Перић.

„АМС ОБУКА“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 4

тел. 065/868-9645
e-mail: bnvucicevic@gmail.com

Обука возача
на одређено време

УСЛОВИ: IV – V степен, административни тех-
ничар, инструктор вожње, поседовање лиценце 
за инструктора вожње. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 065/868-3645. Слање пријава 
за посао мејлом: bnvucicevic@gmail.com.

Индустрија и грађевинарство

СТУДИО „БАУХАУС“ ДОО
32000 Чачак, Светог Саве 48/7

e-mail: bauhaus.srbija@gmail.com
тел. 063/603-955

Дипломирани инжењер архитектуре 
– израда пројектне документације 

(високоградња)
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер архитектуре. Запослени мора 
познавати програмски пакет Ms Office и про-
грамски језик AutoCad. Радно искуство није оба-
везно на наведеним пословима. За лица са пре-
биваиштем ван Чачка, послодавац обезбеђује 
смештај. Заинтересовани кандидати јављају 
се на контакт телефон: 063/603-955 или шаљу 
радну биографију на e-mail: bauhaus.srbija@
gmail.com. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

ПТП „МИМПЕШ“ ДОО ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Николе Пашића 21

тел. 065/234-2006

Потребни радници за рад у производњи 
производа од дрвета или рад на машинама 

у производњи пелета

Оператер у преради дрвета
20 извршилаца

Опис послова и задужења радника: обавља рад 
на машинама у процесу производње, води рачу-
на о максималној искоришћености материјала, 
врши адекватно одлагање готовог производа/
пелета, обавештава пословођу о свим битним 
информацијама везаним за рад на машини, 
одржава чистоћу и уредност радног простора, 
обавља и друге послове у оквиру својих знања 
по налогу директора, послодавца.

УСЛОВИ: НК, I, II, III или IV степен стручне 
спреме; стручна знања и искуства нису важна, 
радници могу бити неквалификована лица као 
и лица са средњом стручном спремом; пожељ-
на, али није од пресудног значаја, возачка доз-
вола Ц категорије. Спремност на рад у сменама, 
спремност на сарадњу и тимски рад, одго-
ворност. Све информације на тел. 065/2342-
006, контакт особа: Миодраг Пешић. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

„ЈАНИЋ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ“ 
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Каће Дејановић 52
тел. 064/1609-996

e-mail: todor.janic@gmail.com

Бравар
на одређено време од 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спре-
ме у било ком занимању, припрема металних 
профила, лимова, цеви за заваривање, рад на 
инсталатерским пословима, возачка дозвола Б 
категорије. Рад теренски, обезбеђен превоз, 
смештај, исхрана. Слање пријаве за запослење 
мејлом, јављање кандидата на горенаведени 
број телефона. Рок за пријављивање на кон-
курс је до 02.07.2021.

„ATLANTIC ŠTARK“ DOO
Београд, Булевар Пека Дапчевића 29

Оператер у производњи
на одређено време 6 месеци

40 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме тех-
ничко-технолошких смерова; пожељно радно 
искуство у прехрамбеној индустрији; позна-
вање техничких и технолошких поступака 
производње, искуство у раду са технологијом 
у производњи (уређаји/машине – SCADA, HMI 
interface), БЗНР (безбедност и здравље на 
раду), обученост за управљање виљушкаром. 
Обавезно: отвореност за учење нових техноло-
гија, мотивисаност за рад, позитиван приступ 
раду. Трајање конкурса: до 30.06.2021. годи-
не. Рад у сменама и ноћни рад. Обезбеђен 
превоз. Радне биографије слати на: mirjana.
dimitrijevic@atlanticgrupa.com.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Национална служба
за запошљавање
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ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

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

Руководилац градилишта
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Умчари, Јагодина

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен; 
возачка дозвола Б категорије; без обзира на 
радно искуство. Теренски рад, обезбеђен пре-
воз, смештај и исхрана. Пробни рад 3 месеца. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу путем наведених теле-
фона или да доставе радну биографију путем 
имејла или поште. Особа за контакт: Алексан-
дар Петковић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

1. Бравар – заваривач
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

2. Армирач
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

3. Tесар
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

УСЛОВИ: теренски рад, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до 
попуне радних места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем телефона, поштом или 
имејлом. Особа за контакт: Биљана Ђогић.

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO
Смедерево, Шалиначка бб
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; основно знање рада на 
рачунару; турски језик – средњи ниво. Услови 
рада: рад у једној смени – пре подне, проб-

ни рад 3 месеца, послодавац сноси трошкове 
превоза до 40 км удаљености од места рада. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на телефон: 026/415-
5619 (особа за контакт: Емилија Ђурић), или 
своје пријаве да доставе путем имејла (у имејлу 
је потребно нагласити назив радног места). 

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО
Нови Београд, Милутина Миланковића 1
РЈ Траншпед, Врчин, Београдска 150а

тел. 065/237-7535
e-mail: nikola@energorazvoj.rs

Ауто-механичар
2 извршиоца

Хидрауличар – механичар 
хидраулике

Ауто-бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад-
но искуство 12 месеци, возачка дозвола Б кате-
горије.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, 28. марта 21

тел. 030/582-160

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, филолошки или 
филозофски факултет; 3 године радног искуства 
у култури; положен стручни испит за библиоте-
кара; познавање рада на рачунару; познавање 
енглеског језика; поседовање организационих 
способности. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оверену копију дипломе; потврду о 
радном стажу; уверење о држављанству РС (или 
оверена копија не старија од 6 месеци); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних ако је дошло до промене презимена (не 
старије од 6 месеци); фотокопију / очитану личну 
карту; уверење из казнене евиденције; уверење 
суда да се не води истрага, нити је подигну-
та оптужница за кривична дела из надлежнос-
ти вишег суда; уверење надлежних органа да 
лице није осуђивано за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дуж-
ности, као и да није изречена мера безбедности 
забране обављања библиотечко-информационе 
делатности. Као саставни део конкурсне доку-
ментације кандидат је дужан да предложи Про-
грам рада Народне библиотеке Мајданпек. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа код Националне службе за запошљавање. 
Пријаву са документацијом доставити лично или 
путем поште на напред наведену адресу, са наз-
наком „Пријава за оглас“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: стечено високо 
образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-

ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету (доказ 
диплома о завршеном факултету); радно иску-
ство од три године у области културе (копија 
радне књижице или потврда послодавца); да 
је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству); да нема законских сметњи 
за именовање (потврда о некажњавању коју 
издаје МУП – суд); да поседује организационе 
способности што доказује приложеним CV-јем. 
Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као састав-
ни део конкурсне документације. Уз пријаву 
са биографијом кандидати подносе: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС, уверење односно диплому о стеченом 
образовању, уверење о дужини радног стажа, 
потврду о некажњавању. Сва документација 
мора бити у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци. Пријаве са пратећом 
документацијом достављати у затвореним 
ковертама, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора“, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Трг др Зорана Ђинђића 4, 21420 Бач. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Све информације могу се добити 
на телефон: 021/6070-777, 6070-063.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 65 

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: средње образовање, радно искуство 
на пословима одржавања од најмање 5 година; 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници); положен ватрогасни испит. Поред 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове из одредби чланова Закона о раду: да је 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци. Уз пријаву кандидат је обавезан да при-
ложи следеће доказе: диплому о стручној спре-
ми; уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; исправе којима се доказује 
радно искуство у струци и стечена додатна 
знања (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство, сертификат, уверење и др.); уверење о 
здравственој способности; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци). Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је оверена у општи-
ни, суду или код јавног бележника. Пријава на 
огласи садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на оглас 
и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријаву на оглас са комплет-
ном документацијом слати на адресу: Културни 
центар општине Медвеђа – директору, 16240 
Медвеђа, Јабланичка 65, са назнаком „За оглас“. 
Лице задужено за давање обавештења о огласу: 
Ненад Вуковић, тел. 065/865-4117. Рок за подно-
шење пријава је 10 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ и на огласној табли Кул-
турног центра општине Медвеђа и сајту Култур-
ног центра: www.kcmedvedja.rs. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене.
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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

БЕОГРАД

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”

11000 Београд – Вишњичка Бања
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

e-mail: info@osmpbarili.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20) и занимање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19, 8/20 и 19/20).

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20) и занимање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19, 8/20 и 19/20).

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад и доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и који се подноси приликом 
пријема у радни однос. На конкурс приложи-
ти: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; кратке 
биографске податке; доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе); уверење о неос-
уђиваности издато од МУП-а (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них. Доказ који се односи на психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве се подносе на адресу установе: Основ-
на школа „Милена Павловић Барили”, Романа 
Ролана 67, Вишњичка бања – Београд, а ближе 
информације се могу добити на број телефона: 
011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа књижевност, предмет 

Увод у теорију књижевности
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Украјинистика, предмет 
Украјинска књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Англистика, предмет Америчка 

књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Српски језик, предмет 

Дијалектологија српског језика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Јапанологија, предмет Јапански 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира; остали услови утврђени Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Статутом Филолошког факултета Универзите-

та у Београду. Кандидати подносе и потписа-
ну Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са 
сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област 
Германистика, предмет 

Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 (осам) и који 
показује смисао за наставни рад или магистар 
наука из научне области за коју се бира коме је 
прихваћена тема докторске дисертације. Оста-
ли услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању и Статутом Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну 
област Скандинавистика, предмет 
Савремени скандинавски језици
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ, филолошки или њему одговарајући 
факултет), општи успех на основним студијама 
најмање 8, објављени стручни, односно научни 
радови, радно искуство у настави. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању 
и Статутом Филолошког факултета Универзите-
та у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет 

Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ, филолошки или њему одговарајући 
факултет), општи успех на основним студија-
ма најмање 8, смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образо-
вању и Статутом Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одго-
варајуће дисциплине стечене у земљи или 
решење о признавању стране високошколске 
исправе о одговарајућој стручној спреми; спи-
сак радова и радове; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, на горе 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац
Вука Караџића 77 

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
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ко образовање до 10. септембра 2005. године) 
и са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће обра-
зовање – IV степен стручне спреме; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: са или без радног искуства. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3), 4) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибављаће пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Предшколској установи на наведену 
адресу поштом. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми или уверења 
о стеченој стручној спреми, не старије од шест 
месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија; 3. уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци; 4. доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 понашање 
(уверење издаје МУП); 5. доказ о оствареном 
радном искуству – копија радне књижице или 
потврда послодавца о оствареном радном 
искуству. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153-153б и 130
тел. 011/3177-499

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе 
може да буде изабран кандидат који испуња-
ва услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове предвиђене Правилником 
о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања, поседовање 
одговарајућег високог образовања из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона основама система образовања 
и васпитања, тј. високо образовање стечено 
на студијама другог степена – мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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, непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата утврђеног у скла-
ду са законом Републике Србије, као и да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад – лиценцу, односно 
положен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има завршену обуку и положен испит 
за директора установе (кандидат који ту лицен-
цу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност). Уколи-
ко се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора предшколске установе 
може бити изабрано лице које уз испуњеност 
осталих горе наведених услова има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 ст. 3 истог зако-

на, тј. високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од 3 године 
или више образовање за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и 
положен испит за директора предшколске уста-
нове и најмање 10 година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи после сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да достави: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар на конкурс 
преузет са званичне интернет странице МПНТР, 
оверен препис или фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис или фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, доказ да има најмање 
8 година рада у установи у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (радна биографија), уверење о 
држављанству, извод из МК рођених, доказ да 
није осуђиван по основама из чл. 139 ст. 1 т. 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и уверење привредног суда да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика и 
језика на коме се изводи васпитно-образовни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима), оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе – лиценце за директо-
ра (пријава која не садржи ово уверење неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора установе), лекарско 
уверење које издаје надлежна здравствена 
служба (доставља изабрани кандидат), дока-
зе о својим стручним и организационим спо-
собностима, фотокопију очитане личне карте. 
Фотокопије докумената морају бити оверене од 
стране надлежног органа. Пријава на конкурс 
за избор директора заједно са потребном доку-
ментацијом доставља се установи на e-mail: 
kuca.maste@yahoo.com, са назнаком „Конкурс 
за избор директора предшколске установе”. 
Пријава се може доставити путем поште или 
предати лично у канцеларији секретара уста-
нове. Рок за предају пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

11050 Београд, Милића Ракића 1
e-mail: stevansi@eunet.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. одговарајуће 
образовање: кандидати треба 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 и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик. Услов да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доказује се лекарским 
уверењем које изабрани кандидат доставља 
накнадно, пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су у обавези да доставе: попуњен 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); 
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оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из казнене 
евиденције при надлежној ПУ МУП-а или ове-
рену фотокопију (не старији од 6 месеци); уве-
рење о држављанству РС или оверену фотоко-
пију (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом или оверену 
фотокопију; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на ком се остварује образовно-вас-
питни рад). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кан-
дидатима који испуњавају прописане услове 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве на конкурс доставити 
путем поште на адресу: Основна школа „Стеван 
Синђелић”, Милића Ракића 1, 11050 Београд, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за посао”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 011/3474-075 
или на имејл: stevansi@eunet.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Ванредни професор за ужу научну 
област Нацртна геометрија и 

геометрија архитектонске форме
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: са радним искуством; научни назив 
доктора техничких наука – област архитек-
туре и урбанизма, докторат из уже научне 
области за коју се наставник бира, архитектон-
ски факултет и други факултети на којима се 
стиче наведено звање, способност за настав-
ни рад, објављени научни и стручни радови. 
Остали услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарад-
ника Шумарског факултета, Статутом и Пра-
вилником о систематизацији послова и радних 
задатака радника Шумарског факултета, као и 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у 
Београду. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова из конкурса (оверене 
фотокопије диплома, извода из матичне књи-
ге рођених, уверења о држављанству, списак 
научних и стручних радова, сепарати радо-
ва), достављају се Служби за правне и опште 
послове Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
и на сајту Националне службе за запошља-
вање, на сајту Факултета и сајту Универзите-
та. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Асистент за ужу научну област 
Статистика и операциона 

истраживања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сва-
ки претходни степен студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у 
звања и заснивања радног односа наставника и 
начину и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа сарадника и Статутом Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, за асистенте и уверење о уписаним 
докторским студијама, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом, документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од шест месеци), достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у 
Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Науке физичког васпитања, 
спорта и рекреације, предмет 
Теорија и методика борења
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама трећег сте-
пена (докторске академске студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, односно стечен научни 
назив доктора наука по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.9.2005. године. 
Кандидати треба да имају способност за настав-
ни рад, да имају објављене научне радове од 
значаја за развој науке, у ужој научној области 
у међународним или водећим часописима 
са рецензијама, да имају оригинално струч-
но остварење, руковођење, односно учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или више радова 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, у складу са прописима 
којима је уређена област високог образовања. 
Кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом обра-
зовању, Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Ста-
тута Факултета, Правилника о организацији и 
систематизацији послова на Факултету и Пра-
вилника о начину, поступку и ближим услови-
ма стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника факултета. Потребна 

документација: пријава на конкурс, биографија, 
списак објављених научних радова, оригинал 
радови, фотокопије диплома о завршеним прет-
ходним степенима студија са просечном оценом 
и стеченом научном називу доктора наука из 
одговарајуће научне области, потписана изјава 
о изворности (преузети са сајта Универзитета 
у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php pravilnici nastavnici obrazac 5). 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се достављају на адресу: 
Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језици, 

наставни предмет Француски језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено 
високо образовање првог степена, објављене 
стручне радове у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад, а у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закон и 11/21 – аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање наставни-
ка страног језика и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универ-
зитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17, 203/18 и 223/21). Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака дипломама 
/ уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кандидата, 
списак научних и стручних радова, објављене 
радове и друге доказе у складу са напред наве-
деним актима), доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и 
својеручно потписану изјаву о изворности која 
је у електронском облику доступна на линку: 
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Земун, Немањина 6

Редовни професор за ужу научну 
област Математика и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, за асистенте и уверење о уписаним 
докторским студијама, извод из матичне књиге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом, документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од шест месеци), достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у 
Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково
Бољевачка 2

тел. 011/8416-439

Дипломирани економиста 
за финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време ради 

замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одго-
варајућег занимања. У радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони 10/2019 и 6/20) и то ако: има одго-
варајуће образовање из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије 
– Просветни гласник „ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: кратку биографију (CV); 
оверену копију дипломе о одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом; ориги-
нал или оверену копију доказа о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци). Рок за 
достављање пријавног формулара са наведе-
ном документацијом је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу школе 
са назнаком „За конкурс“. Сва обавештења се 
могу добити у секретаријату школе, на теле-
фон: 011/8416-439.

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ 

У БЕОГРАДУ 
11000 Београд

Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

e-mail: kadrovska@fmu.bg.ac.rs

Доцент за ужу уметничку област 
Дириговање – упоредни предмети

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен). Услови за радно место одређени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Мини-
малним условима за избор у звања наставника 
на универзитету („Сл. гласник РС”, бр. 101/15, 
102/16, 119/17), Правилником о јединственим 
минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета уметности у Београду бр. 
7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факул-
тета, Правилником о минималним условима за 
избор у звања наставника на Факултету музич-
ке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. 
године и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету 01-779/18 и 
01-1470/18. 

ОСТАЛО: Молбе са навођењем конкурса на који 
се кандидат пријављује, попуњен Образац 2, 
потврда да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 134 став 5 Статута Факултета и 
прилози којима се доказује испуњавање услова 
конкурса наведених у Обрасцу, као и наведе-
ном мејл-адресом подносе се Факултету музич-
ке уметности у Београду у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Образац 2 може се 
преузети са сајта Факултета: http: //fmu.bg.ac.
rs/obavestenja_i_konkursi.php. Попуњен Образац 
2 на ћирилици, у складу са условима из Правил-
ника о минималним условима за избор у звања 
наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. 
јула 2016. године доставља се у електронској 
форми на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све 
додатне информације могу се добити у Општој 
служби Факултета на тел. 3620-760. Неблаго-
времене пријаве, пријаве без потписа, као и 
пријаве без потребне документације, неће се 
узимати у разматрање.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд

Вукасовићева 21а

Секретар школе
у посебним условима, 
на одређено време ради 
замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, 
у складу са чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020), односно потреб-
но је да лице има: 1) одговарајуће образовање 
из области правних наука из члана 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); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) 
из области правних наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године из 
области правних наука, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства, биографију 
(CV), доказ о одговарајућем образовању (ове-
рену копију дипломе или уверења), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику; 
доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или слати на адресу: 
Средња занатска школа, Београд – Раковица, 
11090 Вукасовићева 21а.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистента за 
ужу научну област Архитектонске 

конструкције
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време 

од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/18 и 95/18 – аутентично тумачење) и чла-
ном 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 – др. закон и 11/21 – аутентично 
тумачење), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Уни-
верзитета у Београду – Архитектонског факул-
тета („Сл. билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21) и 
Правилником о условима, начину и поступку за 
избор и заснивање радног односа сарадника 
Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак радова), овере-
не копије диплома и оверена копија уверења о 
држављанству, подносе се на адресу: Универзи-
тет у Београду – Архитектонски факултет, Буле-
вар краља Александра 73/II, канц. 204, са назна-
ком „За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Историја, теорија и естетика 

архитектуре и визуелних уметности 
и обнова градитељског наслеђа
на Департману за архитектуру

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Нацртна геометрија и геометрија 

архитектонске форме
на Департману за архитектуру, 
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су 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 тумачење), чла-
ном 74 Законa о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аутентично 
тумачење), Статутом Универзитета у Београ-
ду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 
2014/20 и 217/20), Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 
и 210/19), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 119/18 и 126/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника на Факултету („Сл. билтен 
АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду – Архитектонском факул-
тету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак радова), овере-
не копије диплома, оверена копија уверења о 
држављанству, подносе се на адресу: Универ-
зитет у Београду – Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Геоинформатика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: VIII степен стручне 
спреме, докторат из уже научне области рачу-
нарских наука. Остали услови: Кандидати који 
конкуришу, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и дру-
гих општих аката Универзитета и Факултета. 
Уз пријаву доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак научних радова 
и оверен препис диплома. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кoнкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд
Булевар краља Александра 73

Оглас објављен 02.06.2021. године у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место: 
ванредни професор за ужу научну област Гео-
информатика, на одређено време од пет годи-
на. У осталом делу оглас је непромењен.

БОР

ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
e-mail: gimmpek@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 

године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника те врсте школе и подручја рада 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању (оригинал или 
оверен препис или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (оригинал или оверен препис или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; – уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе МУП-а, не старије од 30 дана у ориги-
налу или овереној фотокопији; доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног пред-
лога – за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
– без обзира на изречену кривичну санкцију – 
уверење надлежног основног и вишег суда не 
старије од 30 дана у оригиналу или овереној 
фотокопији; доказ да кандидат није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности – уверење надлежног прив-
редног суда не старије од 30 дана у оригиналу 
или овереној фотокопији; доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
уверење о положеном испиту за директора 
установе (оригинал или оверени препис или 
оверена фотокопија) ако га кандидат поседује, 
односно одговарајући доказ о похађаном про-
писаном програму обуке за директора установе 
(оверена фотокопија) ако га кандидат поседује; 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања у складу са Зако-
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ном; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), односно установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе); радну биографију. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
именовани кандидат пре закључења уговора о 
раду на одређено време односно пре доношења 
решења о премештају на радно место дирек-
тора. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем имејл-ад-
ресе: gimmpek@gmail.com.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057
065/3583-744

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
документа о поседовању одговарајућег обра-
зовања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020) и одредбама 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), доказ о неосуђиваности 
(уверење из казнене евиденције МУП-а да лице 
нема осуда), као и доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Доку-
мента се достављају или у оригиналу или као 
оверена фотокопија. Приложена документација 
се не враћа. Конкурсна комисија школе доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
кандидат треба да приложи сву потребну доку-
ментацију и достави школи лично или на адре-
су: ОШ „12. септембар“, Пролетерска 49, 19250 
Мајданпек. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 030/588-000, 
581-057 или 065/3583-744 од секретара школе.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању редовни 
професор или ванредни професор за 
ужу научну област Заштита биљака
на неодређено време или на одређено 

време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
агрономских наука, доктор биотехничких наука, 
доктор пољопривредних наука, доктор наука – 
биотехничке науке. Остали услови за избор у 
звање наставника утврђени су чланом 74 ст. 8 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета 
у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуња-
ва општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на кон-
курс достави и одговарајући доказ надлеж-
ног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Прија-
ве кандидата који не доставе наведени доказ 
или не испуњавају овај услов, неће се узети у 
разматрање. Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: 
биографију, списак радова, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ надлежног орга-
на МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
(www.kg.ac.rs-прописи-универзитетски про-
писи-документи и акта у области образовања 
и наставе), утврђена је обавеза кандидата, 
учесника конкурса, да релевантна документа, 
која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената 
прописаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
доставља и у електронском облику (на компакт 
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. 
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34, 
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка или стручног сарадника, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 

студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
пинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета као 
лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има дозволу 
за рад – лиценцу за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника – лицен-
цу за рад (оверену копију уверења); доказ о 
радном стажу у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања – потврду у оригиналу или 
овереној фотокопији, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старије од 6 месеци); 
уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казненој евиденцији за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не ста-
рије од 6 месеци); уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених, у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања 
(доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе, уколико је обављен 
стручно-педагошки надзор установе); оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора шко-
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ле (ако га кандидат поседује); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика; лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци). Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс за избор директора и ком-
плетном документацијом доставља лично, рад-
ним данима од 08.00 до 14.00 или препоруче-
но поштом на адресу: ОШ „Филип Филиповић“, 
Светозара Марковића 68, 32000 Чачак, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе“. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс се 
неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе, лично 
или на телефон: 032/322-303. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245

тел. 032/367-774, 366-094

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, 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; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик – образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Дока-
зи о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена 
копија дипломе о одговарајућем образовању; 
2. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја 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, 
издато по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Услов под бројем 2 – 
да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ који се одно-
си на физичку и здравствену способност кан-
дидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар, који се преузима 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (htp: //www.mpn.gov.rs), и 
документацију кандидати достављају и кратку 
биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним 
и попуњеним пријавним формуларом кандида-
ти достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе: Др Драгише Миш-
овића 245, 32000 Чачак или предати лично у 
просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13 часова, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом у прилогу, неће 
се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Чистач/ица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/19, 6/20). Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању – завршена основна школа; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи – српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду; доказ о неосуђиваности – уве-
рење полицијске управе са изводом из казне-
не евиденције; кратку биографију; попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. У 
складу са чланом 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу у 

ужи избор биће позвани на разговор и упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу: ОШ 
„Бранко Радичевић”, 35254 Поповац, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, са назнаком: „За конкурсну 
комисију”.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур 

тел. 035/261-378

Наставник предметне наставе – 
предмет физика

за рад у матичној школи у Мајуру
 и у издвојеном одељењу у Колару, 

са 60% радног времена

Наставник предметне наставе – 
предмет техника и технологија
за рад у матичној школи у Мајуру 
и у издвојеном одељењу у Колару, 

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове; 1) да има одговарајуће образо-
вање, у складу са члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) за траже-
на радна места; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 1) 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, 2) извод из матичне књиге рођених, 3) 
уверење о држављанству Републике Србије, 4) 
уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања, издато од стране 
МУП Србије, 5) доказ о знању српског језика 
достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику, 6) радну 
биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос), пожељно. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Ори-
гинали уверења не смеју бити старији од шест 
месеци. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
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испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема разултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима и обавља разго-
вор са кандидатима са листе. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Радислав Никчевић” 
бб, 35270 Мајур, 35000 Јагодина, са назнаком 
„За конкурс” или лично у секретаријату школе, 
радним данима од 8.00 до 14.30 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 035/261-378. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића 6

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 
95/2019), кандидат мора да испуњава услове из 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019 и 6/2020) и 
услове у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Јован 
Јовановић Змај” у Свилајнцу и то: да има одго-
варајуће високо образовање економске струке 
стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), б) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад за 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном судском пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 српски 
језик; да зна основе рада на рачунару (Word 
и Excel) и да има најмање три године радног 
искуства у струц, на књиговодствено-рачуно-
водственим пословима. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверена фотокопија), уверење или други пис-
мени доказ да кандидат није осуђиван правос-

нажном судском пресудом за кривична дела из 
тачке услова конкурса (оригинал, не старије од 
6 месеци), 5. изјаву да познаје основни рад на 
рачунару (Word и Excel), могу и потврде – сер-
тификати о похађању курса, обуке или слично) 
и радну биографију и потврду (или потврде) о 
радном искуству. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) издаваће, 
након психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, надлежна служба за 
послове запошљавања кандидатима који буду 
изабрани у ужи избор. Доказ о знању српског 
језика достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити непо-
средно или поштом на адресу: Основна школа 
„Јован Јовановић Змај“, Алеја Зорана Ђинђића 
6, 35210 Свилајнац, са назнаком „За конкурс“. 
Пријава на конкурс мора садржати број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити узимане 
у обзир приликом одлучивања по конкурсу. 
Ближе информације у вези са конкурсом могу 
се добити код секретара школе, на телефон: 
035/312-321.

КИКИНДА

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) високо образовање стечено: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) 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 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. доказ 
(оригинал или фотокопију дипломе или уве-

рење) о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, однос-
но оверене фотокопије докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на адресу: Основ-
на школа „Жарко Зрењанин” Кикинда, Београд-
ска 8, 23300 Кикинда, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (публикација 
„Послови“). У пријави на конкурс кандидат оба-
везно мора да наведе контакт телефон и адресу 
за пријем поште. За давање обавештења о кон-
курсу задужена је Драгана Којић, администра-
тивни радник. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао, те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 8 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област 
Биологија, ужа научна област 
Физиологија животиња и човека 

и молекуларна биологија
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време 
на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
биолошких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 
и 6/20 – други закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима 
и поступку за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника 
Факултета и Правилником о систематизацији 
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послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су, 
такође, дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Сходно Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу, кандидат је обавезан да све доку-
менте којима се доказују његови биографски 
подаци, као и обавезни и изборни елементи за 
избор у звање наставника предвиђени за одго-
варајуће научно поље, достави у електронском 
облику, на тај начин што ће релевантна доку-
мента скенирати у пдф. формату, похранити 
у засебне фолдере и снимити (нарезати) на 
компакт-диск, који се доставља уз пријаву на 
конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„КРАЉ ПЕТАР I”

34310 Топола
Шумадијска 2

тел. 034/6811-035

Наставник географије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање прописано важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране, Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(доказ се доставља уз пријаву); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се прибавља пре 
закључења уговора о раду); в) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ се доставља уз пријаву); 
држављанство Републике Србије (доказ се дос-
тавља уз пријаву); да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ се доставља уз пријаву). 

Наставник филозофије 
и социологије

за 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање прописано важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала, и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији (доказ се доставља уз пријаву); б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се 
прибавља пре закључења уговора о раду); в) 
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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ се дос-
тавља уз пријаву); г) држављанство Републике 
Србије (доказ се доставља уз пријаву); д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ се доставља уз 
пријаву). 

Наставник машинске 
групе предмета

за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање прописано важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији (доказ се доставља уз пријаву); б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се 
прибавља пре закључења уговора о раду); в) 
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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ се дос-
тавља уз пријаву); г) држављанство Републике 
Србије (доказ се доставља уз пријаву); д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ се доставља уз 
пријаву). 

Педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање прописано важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (доказ се доставља уз 
пријаву); б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се прибавља пре закључења угово-
ра о раду); в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ се доставља уз пријаву); 
г) држављанство Републике Србије (доказ се 
доставља уз пријаву); д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ се доставља уз пријаву). 

Психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) има одго-
варајуће образовање прописано важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (доказ се доставља 
уз пријаву); б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду); в) 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 примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ се дос-
тавља уз пријаву); г) држављанство Републи-
ке Србије (доказ се доставља уз пријаву); д) 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ се дос-
тавља уз пријаву). 
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Домар – мајстор одржавања
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
пријем у радни однос прописаних чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања треба да испуњава и следеће услове: 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ се доставља уз пријаву); држављан-
ство Републике Србије (доказ се доставља уз 
пријаву); да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
се доставља уз пријаву); најмање трећи сте-
пен стручне спреме, као и доказ о положе-
ном испиту и стручној оспособљености за 
вршење послова централног грејања – (доказ 
се доставља уз пријаву). Доказ о испуњености 
услова о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), кандида-
ти достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен 
и одштампан пријавни формулар; 2. овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 3. доказ да кандидат 
има обавезно образовање из члана 140 овог 
закона – образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда или уверење о положеном испи-
ту за лиценцу): за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу (не односи се на радно место домар – 
мајстор одржавања); 4. доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела наведена у условима из члана 
139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија); 6. доказ одговарајуће високош-
колске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику; 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); 8. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом изабрани кандидат ће доставити пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве доста-
вити на адресу: Средња школа „Краљ Петар 
I”, Топола, Шумадијска 2, 34310 Топола, са 
назнаком: „За конкурс – не отварати”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”

34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб.
тел. 034/323-423

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017, 95/2018), кандида-
ти могу да буде примљени у радни однос под 
условима из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и члана 
29 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у ОШ „Драги-
ша Михаиловић”, и то: да имају одговарајуће 
образовање – четврти степен стручне спреме, 
односно средње образовање у трајању од чети-
ри године – смер економски, рачуноводствени, 
правни, административни или гимназију; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рен препис или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења, ако диплома није издата, ове-
ра не старија од 6 месеци); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење или потврда о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 

у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом, са назнаком: „За конкурс 
за радно место референта за финансијско-ра-
чуноводствене послове”, доставити на адресу: 
Радована Мићовића бб, 34000 Крагујевац или 
лично у канцеларију секретара школе, радним 
данима од 09.00 до 14.00 часова. Телефон за 
контакт: 034/323-423, особа за контакт: Вера 
Милошевић, секретар школе.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента за ужу 
Кривичноправну научну област
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови прописани су у члану 
74а, на период сагласно члану 75 Закона о 
високом образовању и чл. 110 и 127 Статута 
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова, као и доказе из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању, слати на адресу: Правни 
факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јова-
на Цвијића 1. 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 ванредног или 
редовног професора за научну 

област Економске науке, ужа научна 
област Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије
на одређено време од 5 година 
или на неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из науч-
не области Економске науке. 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 
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 
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са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – CD). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са 
назнаком „За конкурс”, доставити на адресу: 
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кне-
жевине Србије 3.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента за 
ужу Међународно приватно правну 

научну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент 
докторских академских студија уже научне 
области за коју се бира, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). Ближи 
услови утврђени су чланом 84 Закона о висо-
ком образовању и чланом 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова, као и доказе 
из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању, слати на адресу: Правни факултет у Кра-
гујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Римско право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент 
докторских академских студија уже научне 
области за коју се бира, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). Ближи 
услови утврђени су чланом 84 Закона о висо-
ком образовању и чланом 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова, као и доказе 
из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању, слати на адресу: Правни факултет у Кра-
гујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
„МИЛУН ИВАНОВИЋ”

36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8
тел. 036/5430-055

e-mail: osmilun@mts.rs

Оглас објављен 26.05.2021. године у публи-
кацији „Послови” мења се за радно место: 
„наставник технике и технологије, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог преко 
60 дана, са 20% радног времена”, и треба да 
стоји: „наставник технике и технологије, на 
одређено време до повратка одсутног запосле-
ног преко 60 дана, са 40% радног времена” и за 
радно место: „наставник информатике и рачу-
нарства, на одређено време до повратка одсут-
ног запосленог преко 60 дана, са 40% радног 
времена”, и треба да стоји: „наставник инфор-
матике и рачунарства, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 20% радног времена”. У осталом делу текст 
огласа остаје непромењен.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
37240 Трстеник

Браће Спасојевића бб
тел. 037/3100-262

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица 
која испуњавају услове прописане чл. 122, чла-
ном 123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закон и 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): 1. да поседују 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон и 
10/2019 и 6/2020): 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог 
члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварујеобразовно-васпитни рад, 6. да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 7. да је савлада-
ло обуку и да има положен испит за директо-
ра установе, 8. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит – лиценца), за наставника, 
педагога или психолога. Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Кандидат је 
дужан да уз попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на конкурс достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење, не старије од шест месеци; оригинал 
или оверену копију уверења основног суда 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 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужнос-
ти, за кривично дело из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, са датумом 
издавања не старијим од дана објављивања 
огласа; оригинал или оверену копију уверења 
вишег суда да против њега није покренут кри-
вични поступак, поступак доношењем наредбе 
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 кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности, 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 изре-
чену кривичну санкцију из надлежности овог 
суда, са датумом издавања не старијим од дана 
објављивања огласа; оригинал или оверену 
копију уверења привредног суда да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, са датумом изда-
вања не старијим од дана објављивања огласа; 
уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, са датумом издавања не ста-
ријим од дана објављивања огласа; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
доказ да зна српски језик (уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања на српском језику, сматра се да је 
достављањем доказа о образовању доставио 
и доказ да зна српски језик); доказ о најмање 
осам година рада у области образовања и вас-
питања, оригинал потврду; оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат посе-
дује); оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, 
уколико је надзор вршен (извештај просветног 
саветника); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, оверену фотоко-
пију; радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора. Документација без доказа о поло-
женом испиту за директора сматраће се пот-
пуном, а изабрани кандидат биће дужан да у 
законском року положи наведени испит, у скла-
ду са чланом 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (суда, органа општин-
ске/градске управе, јавног бележника). Пријаве 
са овом документацијом се не враћају и задр-
жавају се у архиви школе. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од објављивања 
конкурса. Министар врши избор директора у 
року од 30 дана од дана пријема документа-
ције који му је доставио Школски одбор и доно-
си решење о његовом именовању. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених 
конкурсом слати у затвореној коверти препору-
ченом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор директора”, на горе наведену адресу 
или донети лично на адресу школе, радним 
даном, од 07.00 до 15.00 часова.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4509.06.2021. | Број 937 |  

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце

Михајла Михајловића бб
тел/факс: 016/875-125

1. Наставник математике
VII степен

2. Помоћни радник – спремач
I степен

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа, у складу 
са чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 6/2020), односно: 1) одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гл. РС“, број 8/2015...1/2021) за 
наставника математике: (1) професор матема-
тике; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар – информатичар; (6) дипломира-
ни математичар – професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику еко-
номије; (8) професор математике – теоријско 
усмерење; (9) професор математике – тео-
ријски смер; (10) професор математике и рачу-
нарства; (11) професор информатике – мате-
матике; (12) професор хемије – математике; 
(13) професор географије – математике; (14) 
професор физике – математике; (15) профе-
сор биологије – математике; (16) дипломира-
ни математичар – астроном; (17) дипломира-
ни математичар – теоријска математика; (18) 
дипломирани математичар – примењена мате-
матика; (19) дипломирани математичар – мате-
матика финансија; (20) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); (21) дипломирани информатичар; 
(22) дипломирани професор математике – мас-
тер; (23) дипломирани математичар – мастер; 
(24) мастер математичар; (25) мастер професор 
математике; (26) мастер математичар – профе-
сор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математи-
ка или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Математика може да изводи и: мастер 
професор математике и информатике; мастер 
професор информатике и математике; мастер 
професор физике и математике; мастер профе-
сор математике и физике. Лице из става 3 ове 
тачке мора да има претходно завршене основне 
академске студије двопредметне наставе мате-
матике и информатике или математике и физи-
ке. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета математика у подручју 
рада Економија, право и администрација може 
да изводи: дипломирани математичар – мастер 
математике финансија, односно одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи за помоћног радника (спремач/спрема-

чица); високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

За помоћног радника (спремач/спремачица): 
I степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа.

Кандидат треба и да има: 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) мора поседовати доказ о неос-
уђиваности, односно не смеју бити осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства, биографију (CV), 
доказ о одговарајућем образовању (оверену 
копију дипломе, да није старија од 6 месеци), 
доказ односно уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, да није старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику; доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или слати 
на адресу: Техничка школа, Михајла Михајло-
вића бб, Власотинце, 16210. Контакт телефон: 
016/875-125.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, М. Михајловића 1

тел/факс: 016/875-147

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: 1. одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 
кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; наставник 
који је у току студија положио испит из педа-
гогије или психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 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 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; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: одштампан и попуњен пријавани 
формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; краткa 
биографијa; диполомa или уверење о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверена копија 
са исправом (додатак дипломи или потврда 
факултета) којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу; уверење о држављанству РС – ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених, 
са холограмом, оригинал или оверену копију; 
уверење о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци (извод из казнене евиденције МУП-а). 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
приликом потписивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докуме-
ната је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне 
и неуредне пријаве неће се разматрати, као 
и неоверене фотокопије докумената. Конкурс 
спроводи комисија коју именује директор шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Комисија након пријема резултата психолошке 
процене кандидата, обавља разговор са канди-
датима и доноси решење о избору кандидата
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за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана обављеног разговора. Пријаве у затворе-
ној коверти, заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом и потребном документацијом, 
доставити лично код секретара школе или 
послати препорученом пошиљком на адресу 
школе: Основна школа „Синиша Јанић“, 16210 
Власотинце, Михајла Михајловића 1, са назна-
ком: „Оглас за радно место наставника српс-
ког језика и књижевности“. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 016/875-147.

ОСНОВНА ШКОЛА
„8. ОКТОБАР“

Власотинце, Марка Орешковића 2

Наставник информатике и 
рачунарства

са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020 – др. закон, даље: 
Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању(не старију од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старији од шест месеци, уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (дос-
тавља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). У 
складу са чланом 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити поштом на адресу школе: ОШ „8. 
октобар“ Власотинце, Марка Орешковића 2 или 
лично у просторијама ОШ „8. октобар“ у Вла-
сотинцу, канцеларија секретара школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „За конкурс“. Информације о конкурсу 
можете добити на тел. 016/875-450.

ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел/факс: 016/875-152, 877-091

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), мора испуња-
вати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и то да: 1. има одговарајуће образо-
вање прописано чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 
1/2021): А) професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар – информатичар; 
дипломирани математичар – професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар – астроном; 
дипломирани математичар – теоријска матема-
тика; дипломирани математичар – примењена 
математика; дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике – мастер; дипломирани 
математичар – мастер; дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
основи геометрије); професор математике – 
теоријско усмерење; професор математике – 
теоријски смер; мастер математичар; мастер 

професор математике; дипломирани професор 
математике и рачунарства – мастер из области 
математичких наука; мастер математичар – 
професор математике. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије). Б) Кан-
дидат мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Сматра се да 
кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из претходног става, а кандидат 
који нема образовање из претходног става, оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
прибавља изабрани кандидат се пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и 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 српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) (у обавези су да доказ 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из познавања српс-
ког језика, оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови лично, или поштом на адресу: Гимназија 
„Стеван Јаковљевић“, Михајла Михајловића бб, 
16210 Власотинце. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат прилаже следећу документацију којом 
се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилником и овим конкурсом: тач-
ка 1, подтачка А) – диплома о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или овере-
на фотокопија (лица која су стекла академско 
звање мастер – диплома основних и академ-
ских студија; тачка 1, подтачка Б) – потврда 
или уверење високошколске установе о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, оригинал или оверена фото-
копија; извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе (не старији од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
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оверена фотокопија). Пожељно је да кандидат 
уз пријаву приложи и кратак CV. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор у складу са Законом и Правилником 
о раду Гимназије „Стеван Јаковљевић“ – Вла-
сотинце. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе, 
преко телефона: 016/875-152.

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Дипломирани економистa за 
финансијско-рачуноводствене 

послове 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и услове у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ПУ „Милка 
Диманић“ Власотинце то: одговарајуће висо-
ко образовање из области економске науке: 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису које уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; познавање рада на рачунару, нај-
мање година дана радног искуства у струци.

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за пријем у радни однос из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена( мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године – васпитач, у складу са законом, на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или одговарајуће више образовање.

ОСТАЛО: Остали услови: 1. поседoвање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; 2. неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. посе-
довање држављанства Републике Србије; 4. 
знање српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који преузимају са званич-
не интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандида-
ти уз пријавни формулар и кратку биографију 
достављају и: оверену копију дипломе или уве-
рења о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверену копију не старије од шест месе-
ци), уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља 
се у надлежној полицијској управи МУП-а, не 
старије од шест месеци), доказ о знању српс-
ког језика као језика на којем се изводи васпит-
но-образовни рад у установи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); 
потврде о похађању курса, обуке или сл. или 
изјава да познаје рад на рачунару, потврда о 
радном искуству. За радно место васпитача, уз 
пријавни формулар и кратку биографију, кан-
дидати достављају и: оверену копију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверену копију, не старије од шест месе-
ци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139. ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, из казнене 
евиденције МУП-а (не старије од шест месеци), 
доказ о знању српског језика на којем се изводи 
васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве са контакт пода-
цима и са потребном документацијом којима се 
доказује испуњеност услова треба доставити 
поштом или предати лично на адресу: Предш-
колска установа „Милка Диманић“ Власотинце, 
12. бригаде 34, 16210 Власотинце, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Кандидати који не буду изабра-
ни документацију могу преузети код секрета-
ра у ПУ „Милка Диманић“ Власотинце. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Предшколске установе и путем теле-
фона: 016/875-425.

ЛОЗНИЦА

ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020), и то: одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система 

образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога 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 групе предме-
та, студије другог степена из области педагош-
ких наука или области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно 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. септем-
бра 2005. године. 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 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, дозволу за рад – лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника, односно положен 
стручни испит, обуку и положен испит за дирек-
тора установе (пријава која не буде садржала 
наведени документ неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора); 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност 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 кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат је у обавези да прило-
жи: радну биографију кандидата са кретањем 
у служби, са предлогом плана рада за време 
мандата, адресом становања, бројем телефона, 
адресом електронске поште; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; доказ о нео-
суђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања за наведена кривична дела – уве-
рење МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ 
надлежног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ (не старији од 6 месеци); 
доказ надлежног суда да није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој је 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног
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предлога за наведена кривична дела (не ста-
рији од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац); уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
лиценце за директора уколико је поседује; 
доказ да зна језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад – српски језик (подноси 
канадидат који није стекао високо образовање 
на српском језику; кандидат доставља потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика, у оригиналу 
или оверену фотокопију); доказе о резултату 
стручно-педагошког надзора – извештаји про-
светног саветника – оверена фотокопија (уко-
лико је вршен стручно-педагошки надзор над 
радом кандидата од стране просветног савет-
ника, кандидат је дужан да извештај истог 
достави). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да поред овог доказа дос-
тави и резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (ове-
рена фотокопија). Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве достављати у затвореним ковертама, 
непосредно или препоручено, на адресу: ОШ 
„Петар Враголић“ Љубовија, Јована Цвијића 1, 
са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације на бр. тел. 
015/561-869.

НИШ

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина, Нишка бб

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

одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису коју је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и одгова-
рајућег Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 
15.08.2019. године), и то: одговарајуће обра-
зовање предвиђено Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. годи-
не), и то: професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу; мастер учитељ; дипломира-
ни учитељ – мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: 
да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019); у складу са чланом 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, 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 и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Програм стицања образовања из члана 142 
став 1 наведеног Закона реализује високошкол-
ска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређује високо образовање. У складу са чла-
ном 142 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 наведеног Закона; да су 
држављани Републике Србије; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(ово уверење прибавља установа по службеној 
дужности од надлежне полицијске управе); да 
поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова установи доставља изабрани 
кандидат, пре закључења о уговора о раду); 
да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву (формулар за конкурисање) се прила-
же следећа документација: радна биографија; 
оригинал или оверена копија извода из матич-
не књиге рођених, односно венчаних; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); ове-
рена копија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да кандидат има или да се сматра да има 
образовање из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; уве-
рење из казнене евиденције, уверење МУП-а да 
лице није осуђивано. Непотпуне и/или небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве предати непосредно школи или слати путем 
поште на горенаведену адресу. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у складу са чланом 
155 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 018/4892-036.

ОШ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ“
18118 Хум, Данила Прице 108

тел. 018/4693-003

Васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), да има стечено одго-
варајуће високо образовање и то: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије); студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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. Изузетно, ако се на оглас не пријаве 
лица са напред наведеним занимањима, узеће 
се у разматрање и пријаве лица са завршеним 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 –др. закон, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато од надлежног 
МУП-а, оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци). Уколико поседује положен испит за 
лиценцу, кандидат доставља оверену фотоко-
пију лиценце или уверења о положеном испиту 
за лиценцу. Доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Остале информације могу се добити на 
број телефона: 018/4693-003.

НОВИ  ПАЗАР

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане законом: одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 139, 140, 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/1, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/2020), које је стекао на: 1. студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно сручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне областиили области 
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педагошких наука; 2. на основним студијама 
у тајању од најмање четри године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005 године; лице из става 
1 тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има обавезно образовање 
у складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и образовање, у 
складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 
13/18 и 11/19). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дициплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања и 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља установи. Уз пријаву 
на конкурс потребно је поднети следећа доку-
мента: доказ о поседовању одговарајућег обра-
зовања (диплому, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеном образовању или уверење 
уколико није издата диплома); исправа коју 
издаје високошколска установа, а којом канди-
дат доказује да је стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и матодичких дициплина 
или доказ из високошколске установе да су у 
току студија положени испити из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности из МУП-а и 
суда (не старији од шест месеци); одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика 
и језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (босанског језика); сходно члану 
141 Закона о основама система образовања 
и васпитања: доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат је дужан да попуни формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs) 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достави школи на адре-
су: ОШ „Авдо Међедовић“, Дубровачка 408, 
36300 Нови Пазар. За додатне информације 
обратити се на број: 020/5335-200. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. У поступку одлучивања о избору 
наставника, директор ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Психолошку процену способности за рад 

са децом и ученицима врши служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани 
кандидати биће накнадно обавештени. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у листу „Послови”.

НОВИ  САД

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА СТАЈИЋ“

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б

Директор
на период до 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да 
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5, 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и то: 1) да 
има одговарајуће образовање за наставника, 
односно за педагога или психолога основне 
школе на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
са завршеним студијем првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази под тачкама 1), 2), 
4), 5) и 6) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тач. 3) прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидат који 
не поседује лиценцу за директора школе може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора школе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, због чега се прија-
ва таквог кандидата без овог доказа неће смат-
рати непотпуном. Уз пријаву на конкурс канди-
дат за директора школе подноси: биографију са 
контактним подацима (мејл/тел.), кратким пре-
гледом кретања у служби, стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима у раду 
и предлог мера, организације и начина руко-
вођења школом које би спровео као директор 
школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 

држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 7 Правилника 
о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности директора установе (уверење прив-
редног суда, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српс-
ког језика (завршена средња, виша или висо-
ка стручна спрема на наведеним језицима или 
писани доказ да је положио српски по програму 
одговарајуће високошколске установе); овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); потврду о радном 
искуству, односно да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања; ако је кандидат претходно био 
наставник: прилаже оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), односно ако је био директор шко-
ле – оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са 
документацијом и прилозима достављају се на 
адресу: ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад, Војводе 
Книћанина 12/б или непосредном доставом у 
секретаријат школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Дос-
тављена документација не враћа се кандида-
ту. О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН ЧАЈАК“
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

тел. 021/780-039
e-mail: jancajak@neobee.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Према члану 122. ЗОСОВ: директор 
установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 овог закона. Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 закона за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога дозволу за рад наставни-
ка/стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на 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 ст. 1. и 2 овог зако-
на, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 3. овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
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року од две године од дана ступања на дуж-
ност. Према члану 139 ЗОСОВ кандидат треба 
да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и словачки језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
са ученицима у словачким одељењима. Дока-
зи о испуњености ових услова саставни су 
део пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 
2) који се прибавља пре закључења уговора о 
раду са кандидатом за директора. Према чла-
ну 140 ЗОСОВ: Наставник, васпитач и стручни 
сарадник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 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 става 1 тачке 1) 
подтачке (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијима у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи документа којима се доказује да испуња-
ва прописане услове за директора установе 
образовања и васпитања: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника/струч-
ног сарадника, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора /ако је канди-
дат има, потврду о радном искуству стеченом 
у области образовања и васпитања, уверење о 
држављанству, доказ о знању словачког јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у установи, преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно), доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно), доказ о некажњавању, 
резултат стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора). Кандидати 
пријаву на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом достављају шко-
ли у року 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у обзир. Адреса школе: Основ-
на школа „Јан Чајак”, 21470 Бачки Петровац, 
Сладковичова 2, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара установе, 
на мобилни 062/807-6004.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
НОВИ САД

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

e-mail: informacije@tims.edu.rs

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 
ужа научна област Кинезиологија

на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука физичког васпитања и 
спорта и испуњеност услова прописаних чланом 
74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор у звање 
наставника. Посебан услов за горе наведено рад-
но место је да кандидат има одговарајуће компе-
тенције у педагошком раду. Поред услова пред-
виђених Законом о високом образовању, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Статутом 
Факултета за спорт и туризам и Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

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

ужа научна област Општеобразовна 
у кинезиологији и психологији

на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из интердисциплинар-
них области менаџмент, организација, социоло-
гија и психологија и испуњеност услова пропи-
саних чланом 74 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) 
за избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду. 
Поред услова предвиђених Законом о висо-
ком образовању, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Статутом Факултета за 
спорт и туризам и Правилником о ближим усло-
вима и поступку за избор у звање наставника и 
сарадника Универзитета Едуконс.

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

ужа научна област Опште образовна 
у кинезиологији и психологији

на одређено време

УСЛОВИ: Услов за горе наведено радно место је 
докторат наука из културе и медија и испуње-
ност услова прописаних чланом 74 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 
6/2020 – др. закони) за избор у звање наставни-
ка. Посебан услов за горе наведено радно место 
је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду. Поред услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Статутом 
Факултета за спорт и туризам и Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 
ужа научна област Психологија

на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 
6/2020 – др. закони) за избор у звање наставни-
ка. Посебан услов за горе наведено радно место 
је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду. Поред услова предвиђених 

Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Статутом 
Факултета за спорт и туризам и Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса: радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању издато од 
стране надлежног државног органа, уверење 
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу послати на 
поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам 
– Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком 
„За конкурс“. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на број телефона 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00 
до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Германистика
Одсек за германистику

Асистент за ужу научну област 
Комуникологија

Одсек за медијске студије

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Одсек за медијске студије

Асистент за ужу научну област 
Информатика

Одсек за медијске студије

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Педагогија (предмети 
из области Историје педагогије 

и Школске педагогије) 
Одсек за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (Француска 
књижевност и Франкофона 

књижевност) 
Одсек за романистика

Асистент за ужу научну област 
Романистика (Италијански језик, 

Методика наставе) 
Одсек за романистика

Асистент за ужу научну област 
Русистика

Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Социологија

Одсек за социологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Општа и мађарска 

лингвистика
Одсек за хунгарологију

Асистент за ужу научну област 
Историја мађарске књижевности 
са компаратистиком и теоријом 
књижевности (ближа област 

интересовања Историја романа у 
стиху) 

Одсек за хунгарологију

УСЛОВИ: 1. Наставник (сва звања) – универзи-
тетски професор: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним, мастер (магистарских) 
и докторским студијама/диппломе о стеченом 
научном називу доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje; 
(подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универзи-
тета) у папирном облику и на ЦД-у; податке 
о досадашњем раду; списак стручних и науч-
них радова као и саме радове (у папирном или 

електронском облику на ЦД-у); друге прилоге 
којим се доказује испуњеност услова за избор 
у звање наставника, а који су предвиђени Пра-
вилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета у 
Новом Саду https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/35-pravilnici.

2. Асистент: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврду да су уписа-
ни на докторске студије или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршавају докторат по раније важећим 
прописима); биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сај-
та Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном облику 
и на ЦД-у (извештај о пријављеним кандида-
тима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове.

2а) Асистент за ужу научну област Комуниколо-
гија: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским 
студијама; потврду о уписаним докторским сту-
дијама из области Комуникологије или Интер-
дисциплинарних студија из области друштев-
но-хуманистичких наука или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршвају докторат по раније важећим 
прописима); биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сај-
та Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном облику 
и на ЦД-у (извештај о пријављеним кандида-
тима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове.

2б) Асистент за ужу научну област Новинар-
ство: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским 
студијама; потврду о уписаним докторским 
студијама из области Новинарства или Интер-
дисциплинарних студија из области друштев-
но-хуманистичких наука или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандида-
те који завршвају докторат по раније важећим 
прописима); биографију састављену на основу 
упитника који се може преузети са веб-сајта 
Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном обли-
ку и на ЦД-у (извештај о пријављеним канди-
датима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове.

2в) Асистент за ужу научну област Информати-
ка, оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарс-
ким студијама; потврду о уписаним докторским 
студијама Информатике/Рачунарства и аутома-
тике/Ињженерства информационих система/
Енерегетике, електротехнике и телекомуника-
ција или потврду да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који заврш-
вају докторат по раније важећим прописима); 
биографију састављену на основу упитника 
који се може преузети са веб-сајта Факулте-
та http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi-
fakulteta/izborno-vece у папирном облику и на 
ЦД-у (извештај о пријављеним кандидатима за 
избор у звање сарадника; кандидат попуњава 
податке од II до VII); податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове.

3. Асистент са докторатом – оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним, мастер 
студијама или магистарским студијама и док-
торским студијама; биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са 
веб сајт Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на ЦД-у (извештај о пријављеним кан-
дидатима за избор у звање сарадника; канди-
дат попуњава податке од II до VII); податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање 
наставника одређени су члановима 123-128 
Статута Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника Универзитета у Новом Саду 
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/35-
pravilnici и Статутом Универзитета у Новом 
Саду. Ближи услови за избор у звање сарадника 
одређени су члановима 129-132 Статута Фило-
зофског факултета. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова доставити на адресу: 
Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана 
Ђинђића 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Информационо-

комуникациони системи
на одређено време 

од 5 година

УСЛОВИ: одбрањена докторска дисертација из 
области индустријско инжењерство и инжењер-
ски 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 за ужу научну област 
Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

у звању ванредног професора 
на одређено време од 5 година 

или редовног професора 
на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
саобраћајно инжењерство или архитектура 
(ТТ), да је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета 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 сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.
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Наставник за ужу научну област 
Енергетска електроника, машине 
и погони и обновљиви извори 

електричне енеергије
у звању ванредног професора 
на одређено време од 5 година 

или редовног професора 
на неодређено време

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

Асистент за ужу научну област 
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области примењена физика или физичке науке 
и студент је докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) или заврше-
не магистарске студије из области примењена 
физика или физичке науке по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и 
услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Квалитет, ефективност и 

логистика
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 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању, чланом 155 Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Планирање, регулисање и 

безбедност саобраћаја
на одређено време до повратка 

привремено одсутне запослене која 
користи боловање због одржавања 
трудноће, породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета, а најдуже 
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 
саобраћајно инжењерство или архитектура 
(ТТ) и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и усло-
ви прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању, чланом 155 Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже 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 асистента приложити и: потвр-
ду да је кандидат студент докторских студија. 
Уколико кандидат поседује диплому магистра 
наука, односно магистра уметности и потврду 
да кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетничког 
пројекта. За избор у звање доцента, ванред-
ног или редовног професора приложити и: 
попуњен електронски образац: Реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање наставни-
ка-УНС_Образац_избори_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 треба 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 одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, органи-
ма управљања и сл., неопходно је доставити 
потврду надлежних институција или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јасно 
види кандидатово учешће у раду. За чланство 
у комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одбо-
рима скупова, неопходно је доставити потврду 
о учешћу или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За избор у звање редовног професора, 
као доказе о цитираности обавезно је доста-
вити потврду Матице српске, поред које кан-
дидат може доставити и друге доказе (научне 
радове у којима се види цитираност, одштам-

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“
21132 Петроварадин
Прерадовићева 6

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 
1-5, чланом 140 став 1 и 2 Закона и које има 
образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2 /17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 
3/2021) и Правилником степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
11/17, 16/2020 и 3/2021). За директора шко-
ле може да буде изабрано: 1. лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, које има образовање 
прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, или Правилником степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи, односно лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање, и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
2. лице које има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника; 3. лице које има обуку и 
положен испит за директора школе; 4. лице 
које има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. лице 
које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 6. лице које 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
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мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7. лице које има 
држављанство Републике Србије; 8. лице које 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Прија-
ва на конкурс за избор директора са радном 
биографијом, заједно са потребном документа-
цијом, доставља се ОШ „Јован Дучић“ Петро-
варадин, Прерадовићева 6. Рок за подношење 
пријава са потребном документацијом је 15 
дана од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији „Послови”. Потребна докумен-
тација: 1. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; 2. оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, или доказ о положеном испиту за лиценцу 
(оригинал или оверена фотокопија); 3. ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
установе (ако га кандидат поседује); изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. 4. оригинал или 
оверена фотокопија потврде којом се доказује 
да кандидат има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, односно осам година радног искуства 
на пословима образовања и васпитања. 5. 
оригинал или оверена фотокопија лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима које канди-
дат поседује, без обзира на датум издавања 
(уколико је учесник конкурса запослен у ОШ 
„Јован Дучић“ у Петроварадину, признаје му 
се лекарско уверење из досијеа, док остали 
кандидати морају да га доставе; изабрани кан-
дидат доставља ново лекарско уверење пре 
закључивања уговора о раду); 6. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; 7. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о заврше-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оверена фотокопија 
потврде или уверења о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе или доказ да је положио 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
8. оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело у складу са 
чланом Законом о основама система образо-
вања и васпитања; уверење под тачком 8 не 
сме бити старије од дана објављивања конкур-
са; 9. оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених за кандидате 
који су променили презиме, односно име након 
издавања дипломе; 10. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника – оригинал 
или фотокопија, уколико га има): 11. уколико 
се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оригинал или фотокопија). Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији осим за оне доку-
менте за које се конкурсом не тражи да буде 
оригинал или оверена фотокопија. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: 
Основна школа „Јован Дучић” Петроварадин, 
Прерадовићева 6, 21132 Петроварадин.

ПАНЧЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020, даље 
Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: да има одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 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 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела 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 кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ 

да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: 
у складу са чланом 154 став 2 Закона, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић”, 26230 
Омољица, Трг Светог Саве 3, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса, с назна-
ком „За конкурс”.

ОШ „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб

Наставник предметне наставе 
– наставник информатике и 

рачунарства
са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене директора коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020, 
даље Закон), као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021), и то: да 
има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (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 педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 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 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
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матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: 
у складу са чл. 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, с наз-
наком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, ЛаваТолстоја 30
тел./факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140 став 1-2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци) и доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Уколико се подносе фотокопије 
докумената, исте морају бити оверене. Дока-

зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 – о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), подноси изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Прет-
ходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију о 
испуњености услова за рад на наведеном рад-
ном месту, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање 
радног односа: 1. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима, 2. да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије, 4. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти морају да испуне и посебан услов у смислу 
одговарајућег образовања: виша медицинска 
сестра – техничар; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког сме-
ра; виши медицински техничар; дипломирани 
организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге – мастер; мастер 
организатор здравствене неге; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
основне академске студије у области здрав-
ства). Заинтересовани кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Адреса на којој се налази 
формулар: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc Потребна докумантација: доказ о испуње-
ности услова одговарајућег образовања, 
држављанства и знања српског језика (уко-
лико матерњи језик кандидата није српски), 
доказ да није осуђиван (тачка 2. услова). Доказ 
о испуњености услова психичке, физичке и 
здравствене способности подноси пре закљу-
чења уговора о раду (тачка 1 општих услова). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати искуључиво на адресу: Медицин-
ска школа „Стевица Јовановић“, 26000 Панчево, 
Пастерова 2.

ПИРОТ

ОШ „БРАТСТВО”
Звонце

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка са функције директора, 

са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника историје за рад у школи према чл. 
3 ст 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти 
образовање наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018и 11/2019, 
6/20): 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице 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-
зовањедо 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 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи прописа-
ни су степен и врста образовања за наставника 
историје: 1) професор историје, 2) професор 
историје и географије, 3) дипломирани истори-
чар, 4) мастер историчар, 5) дипломирани исто-
ричар – мастер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу; пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за лиценцу неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за лицен-
цу, доказ о познавању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказује 
се овереном фотокопијом јавне исправе о сте-
ченом образовању, а уколико стечено образо-
вање није на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад потребан је доказ да је 
кандидат положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве), уверење да лице није осуђивано за кривич-
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но дело из групе кривичних дела наведених у 
конкурсу (издаје надлежна полицијска управа, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија), биографске 
податке, односно радну биографију. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима – лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци), прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати пријављени 
на конкурс у обавези су да, на основу оба-
вештења школе, изврше проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима по про-
цедури НСЗ. Пријавни формулар попунити на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Братство”, 18333 
Звонце, са назнаком „Конкурс за наставника 
историје”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у секретаријату школе, 
путем тел. 010/2387-054.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник предметне наставе – 
географија

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, 

са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; лице 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, и то у складу са чл. 
2 став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и и васпитача у 
стручним школама: (1) професор географије; 
(2) дипломирани географ; (3) професор исто-
рије – географије; (4) дипломирани географ – 
просторни планер; (5) дипломирани професор 
географије – мастер; (6) дипломирани географ 
– мастер; (7) мастер географ; (8) мастер про-
фесор географије; (9) мастер професор гео-
графије и информатике; (10) мастер професор 
биологије и географије. Лице из чл. 2 став 1 
тачке 11) које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: 
географија; дипломирани географ; професор 
географије; двопредметне студије биологије и 
географије, односно географије и информати-
ке. Кандидат треба и 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 изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС (http://
www. mpn.gov. rs /wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним, формуларом достављају школи. 
Кандидати достављају следећу документацију: 
попуњен пријавни формулар преузет на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена); оригинал 
или оверену фотокопију уверења или потврде 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, достављају 
и доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења, односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази се прилажу 
у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматра-
ти. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидати су дужни да у прија-
ви наведу контакт телефон или имејл-адресе, 
како би били обавештени о поступку провере 
психофизичких способности. По пријему резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима конкурсна комисија ће сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће 
са кандидатима са листе обавити разговор у 
просторијама Млекарске школе са домом уче-
ника „Др Обрен Пејић” у Пироту, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавештени на бројеве телефона или 
имејл-адресе које су навели у својим пријавама. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или на адресу: Млекар-
ска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић”, 

Николе Пашића 173, 18300 Пирот, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” и на огласној табли Националне 
службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације се могу добити на теле-
фон школе: 010/311-258.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЛАНЕ”

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366 

Стручни сарадник – логопед

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и то: 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; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар који је доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достави установи. Уз пријаву кан-
дидат подноси оригинале или оверене фотоко-
пије следећих докумената: дипломе о стручној 
спреми; потврде да није осуђиван за кривична 
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања (не старија 
од 6 месеци); извода из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци или трајни) и уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Контакт 
телефон: 012/852-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), као и на 
студијама другог степена из области педагошких 
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наука или интердисциплинарних, мултидисци-
плинарних, трансдисциплинарних студија другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у складу са Законом о висо-
ком образовању односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.9.2005. године. Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат 
треба да поседује уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној копији; психичу, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштања и злос-
тављања малолетног лица или родоскврнућа, за 
кривично дело примања и давања мита. Канди-
дат 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 захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипло-
ме о стеченом образовању са исправом којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); доказ из 
Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван, не старије од 6 месеци; доказ из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак; попуњен пријавни форму-
лар скинут са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; канди-
дат мора да зна српски језик. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана званичног објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Десанка Максимовић“, 12000 
Пожаревац, 6. личке дивизије 32.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „НАША РАДОСТ”
18420 Блаце, Браће Вуксановић 20

тел.027/371-268, 370-012
e-mail: vrticblace@ptt.rs

Васпитач
на одређено време, а најдуже 

до 31.08.2021. године
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и специја-
листичке струковне студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и стечено 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више обра-
зовање; радно искуство од најмање годину 
дана на пословима васпитача.

Благајник
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, одговарајуће средње 
школе; знање рада на рачунару и радно иску-
ство од најмање годину дана на пословима 
општи финансијско-рачуноводствени и правни 
послови.

ОСТАЛО: Сви кандидати поред услова о сте-
ченом одговарајућем образовању и додатног 
услова, морају да испуњавају услове према чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван 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 насиља у поро-
дици, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство РС; знање српског језика и јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад 
се прибавља у случају да је одговарајуће обра-
зовање стечено ван територије РС. Уз пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја кандидати достављају: CV, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци); доказ о радном искуству. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „НАША РАДОСТ”

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268 и 370-012

e-mail: vrticblace@ptt.rs

Оглас објављен 17.02.2021. године и исправка 
конкурса објављена 03.03.2021. године у пуб-
ликацији „Послови”, поништавају се у целости.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чла-
на 139 и има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – и др. закон, 10/19 
и 6/2020); обавезно образовање лица из чла-
на 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; а кандидат који 
нема обавезно образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Кандидат треба да има одговарајући сте-
пен и врсту образовања прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник – Просветни гласник РС“ бр. (11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21); 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; држављанство 
РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће; за кривично дело примање мита ил 
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 
дискриминаторно понашање; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима. 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. 87/2018).

ОСТАЛО: Уз попуњен и потписан пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја доставити: пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом про-
фесионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме 
(како мастер тако и основних студија, однос-
но свих степена стеченог високог образовања); 
кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије доставља уве-
рење о положеним испитима; уверење о неос-
уђиваности (не старија од 6 месеци) и уверење 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак и није покренута истрага (не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уколико диплома није издата на срп-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која нису стекли образовање на српском 
језику, доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму високошколске установе. 
Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив 
радног места, број телефона и адресу ради 
контактирања кандидата везано за психолош-
ку проверу и интервју у току трајања конкурса. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену 
адресу са назнаком за конкурс и навести радно 
место. Неће се узимати у разматрање пријаве 
које су неразумљиве, неблаговремене и непот-
пуне, са документацијом која садржи неоверене 
фотокопије докумената, документација старија 
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз 
које нису приложени докази. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“
11420 Смедеревска Паланка

Француска 4
тел. 026/310-998

Мастер учитељ

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (подноси се пре закључења уговора о 
раду), 3. није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као ни за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита и др. кривична дела против пол-
не слободе, правног саобраћаја, човечности, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика. Кандидати достављају следећу 
документацију: одштампан попуњен пријав-
ни формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете), 
кратку биографију, оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, доказ о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица, или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Олга Милошевић”, Француска 4, 11420 Сме-
деревска Паланка, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ЈЕВТИЋ“

Кусадак
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/351-005

Наставник предметне наставе – 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чланом 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– др. закони, 10/19, 6/2020) и чланом 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије – Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога 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. Кандидат уз формулар за пријаву на 
конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој врсти 
образовања и степену стручне спреме (овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном високом образовању); 2. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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 понашање 
(уверење МУП-а, не старије од шест месеци); 4. 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци); 5. доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) 6. 
кратку биографију. Докази о испуњености усло-
ва под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар који се може пре-
узети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, те 
да документацију која доказује испуњеност усло-
ва конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком биографијом, поштом 
или лично (у секретаријату школе радним дани-
ма од 8 до 12 часова), доставе школи на адре-
су: ОШ „Брана Јевтић”, Кусадак, 11425 Кусадак. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на конкурс – математика – 
не отварати”. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани 

каднидат пре закључења уговора о раду. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је 
секретар школе, тел. 026/351-005, радним дани-
ма од 10 до 12 часова. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Брана Јевтић” у 
Кусатку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Приложена 
конкурсна документација се по завршетку кон-
курса не враћа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3

тел. 025/437-574

Секретар установе
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и 
посебне услове на основу члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/20): 1. да има одгова-
рајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат мора да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања у складу 
са чл. 132 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/20). Кандидат попуњава и предаје пријав-
ни формулар који се може пронаћи на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Установи кандидат доставља: пријавни фор-
мулар са кратком биографијом, оригинал или 
оверену копију дипломе (као доказ о одгова-
рајућем образовању), доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уве-
рењеиз МУП-а, не старије од шест месеци; уве-
рење из суда да није под истрагом; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци). Доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
у колико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима) кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, на адресу: Школа за 
основно образовање одраслих, Лазе Костића 3, 
Сомбор, са назнаком „За конкурс”. Све потреб-
не информације можете добити позивом на број 
телефона: 025/437-574, код секретара школе.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207, 065/9722-906

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/2020) и услове предвиђене Правилником о 
ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
108/2015), и то: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стру-
чне обалсти за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четри године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) поседовање пси-
хичке, физичке и здраствене способности за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затовра 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 кривично дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у скалду са зако-
ном Републике Србије, као и да није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) знање српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) 
да има дозволу за рад, лиценцу, односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога; 7) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има завршену обуку и положен испит за 
директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Уко-
лико се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе 
наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 3 истог закона, тј. високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од три године или више обра-
зовање за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања. Уз 

пријаву на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви: одштамапан и попуњен пријавни формулар 
на конкурс преузет са званичне интернет стра-
нице МПНТР; оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ да има 
најмање осам година рада у установи у области 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (радна биографија); доказ 
о држављанству (уверење о држављанству); 
извод из МК рођених; доказ да није осуђиван 
по основама из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као 
и уверење привредног суда да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се изводи васпитно-образовни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора 
установе – лиценце за директора (пријава која 
не садржи ово уверење неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за дирек-
тора установе); лекарско уверење које издаје 
надлежна здравствена служба доставља иза-
брани кандидат; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника, ако га поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност дирек-
тора школе); оквирни план рада за време манда-
та, доказе о својим стручним и организационим 
способностима, фотокопију очитане личне кар-
те. Тражену документацију кандидат доставља 
у три примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а друга два примерка 
исте документације кандидат доставља у фото-
копији оверених примерака). Пријава на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставља се установи у затвореној 
коверти, на адресу: ОШ „Петар Кочић” Риђица, 
Добровољачка 2, 25280 Риђица, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. Пријава се 
може доставити путем поште или предати лич-
но у канцеларији секретара школе. Рок за пре-
дају пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа. Школа није у обавези да пријавље-
ном кандидату врати конкурсну документацију. 
Додатне информације могу се добити код секре-
тара школе, лично или позивом на број телефо-
на: 025/856-207 или 065/972-2906, сваког радног 
дана од 08.00 до 13.00 часова.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ 
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица
Штросмајерова 11

Наставник универзитета 
за научну/ужу научну област 
Дидактичко-методичке науке – 

редовни професор
за рад на мађарском 
наставном језику, 
на одређено време

УСЛОВИ: Лице изабрано у звање стиче звање 
и заснива радни однос на законом одређени 
период. У звање редовног професора може 
бити изабрано лице које је претходне сте-
пене студија завршило са просечном оценом 
најмање осам (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора 
наука, има и већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, већи 
број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скупо-
вима, објављен уџбеник или монографију или 
оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и мастер академским сту-
дијама. Ближи услови за избор у звање настав-
ника утврђују се општим актом Факултета и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, 
у складу са Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету из чла-
на 12 став 1 тачка 15) Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 
– др. закони), као и у складу са осталим усло-
вима за избор наставника Факултета, пред-
виђеним одредбама Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 
– др. закони) и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског факултета на мађар-
ском наставном језику у Суботици. Лице које је 
правноснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи не може стећи звање 
наставника, односно сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
стручна биографија, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми – оригинали или оверене 
копије, о завршеним основним, мастер (магис-
тарски) и докторским студијама / дипломе о 
стеченом научном називу доктора наука из 
одговорајуће научне области, извод из мати-
чне књиге рођених – оригинал или оверена 
копија, уверење о држављанству – оригинал 
или оверена копија, списак научних радова, 
радови (у папирном или електронском облику 
на CD-у); лекарско уверење, уверења о неос-
уђиваности, подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Суботици, на 
адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица

Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 
Пословна информатика

на одређено време 
од три године

УСЛОВИ: мастер економиста – 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 наведених 
услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 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 
тумачење) и Правилника о избору наставника 
и сарадника Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински 
пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, потврду о ста-
тусу студента на студијама трећег степена, 
односно потврду да је лицу прихваћена тема 
докторске дисертације, списак радова и саме 
радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, као и све остале доказе 
који упућују на испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Статутом Универзитета, Стату-
том Факултета и правилницима Универзите-
та и Факултета. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати примљену конкурсну 
документацију кандидатима.

Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу научну област 

Пословна информатика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста – студент 
мастер студија одговарајуће области који је 
сваки од претходних нивоа студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона 
о високом 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. годи-
не 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 Суботи-
ци бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински 
пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, потврду о стату-
су студента на студијама другог степена, спи-
сак радова и саме радове, потврду о томе да 
лице није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универзи-
тета и Факултета. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати примљену конкурсну 
документацију кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица
Банијска 67

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
930 од 21.04.2021. године, поништава се за рад-
но место: наставник за избор у звање наставни-
ка страног језика и заснивање радног односа из 
области Филолошких наука, ужа научна област 
Страни језик – немачки језик, на одређено вре-
ме од пет година. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
Суботица

Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Менаџмент
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани економиста – студент 
мастер студија одговарајуће области који је 
сваки од претходних нивоа студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 

и 6/2020 – др. закони), Статута Универзи-
тета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. мар-
та 2018. године са изменама и допунама од 
5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. годи-
не; 29.9.2020. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 
2018. године, Правилника о ближим мими-
малним условима за избор у звања наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. годи-
не, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. 
године – аутентично тумачење и 25. фебруара 
2021. године – аутентично тумачење) и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 
15. новембра 2018. године. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факул-
тету 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 кар-
те (у случају чиповане личне карте потребно 
је доставити очитану личну карту), оверене 
фотокопије диплома, потврду о статусу сту-
дента на студијама другог степена, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале 
доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универ-
зитета и Факултета. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима.

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област 

Менаџмент
на одређено време 
од три године

УСЛОВИ: мастер економиста – 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 високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 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 измена-
ма и допунама од 5.4.2018. године – исправка; 
13.2.2019. године; 29.9.2020. године, Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 
од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. годи-
не, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. 
године – аутентично тумачење и 25. фебруара 
2021. године – аутентично тумачење) и Правил-
ника о избору наставника и сарадника Економ-
ског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. 
новембра 2018. године. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе 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 доса-
дашњем раду, фотокопију личне карте (у слу-
чају чиповане личне карте потребно је доста-
вити очитану личну карту), оверене фотокопије 
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диплома, потврду о статусу студента на студија-
ма трећег степена, односно потврду да је лицу 
прихваћена тема докторске дисертације, спи-
сак радова и саме радове, потврду о томе да 
лице није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе које издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универзи-
тета и Факултета. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкурсну 
документацију кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 
И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА

24000 Суботица
Банијска 67

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија и 
заснивање радног односа из поља 
Природно-математичке науке, 

област Информационо-технолошке 
и рачунарске науке, ужа научна 

област Информатика и рачунарство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области 
Информационо-технолошких и рачунарских 
наука, ужа научна област Информатика и рачу-
нарство, објављени научни односно стручни 
радови у научним часописима и зборницима 
са рецензијама, има изражену способност за 
педагошки рад, позитивну оцену за настав-
но-педагошки рад од стране студената и мини-
мум пет година педагошког искуства у високом 
образовању од којих пет година у звању пре-
давача или вишег предавача. Остали услови су 
утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Школе, Правилником о избору у звања 
наставника и сарадника, Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Школи, у 
складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима, кретање у професионалном раду 
(установа, факултет, универзитет или фир-
ма, трајање запослења и звање – навести сва 
звања), списак радова и саме радове, остале 
податке: о наставном раду; научноистраживач-
ком, уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и 
других делатности високошколске установе; 
ваннаставним активностима; доприносу локал-
ној и широј заједници; признањима и награ-
дама. Докази у овереној фотокопији: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, све високошколске дипломе и додатак 
дипломи или нострификације диплома стечене 
у иностранству, Доказ надлежног органа пово-
дом чињенице да кандидат није под истрагом 
и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на 
адресу: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као 
доказе о испуњености услова конкурса, доста-
вити и у електронској форми на мејл адресу 
школе. Упућују се кандидати да користе обра-
зац пријаве на конкурс који се налази на сајту 
школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и неће 
бити разматране.

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија и 
заснивање радног односа из поља 
Друштвено-хуманистичке науке, 

област Економске науке, ужа научна 
област Пословна информатика

УСЛОВИ: доктор економских наука из уже нау-
чне области Пословна информатика, објавље-
ни научни односно стручни радови у научним 
часописима и зборницима са рецензијама, има 
изражену способност за педагошки рад, пози-
тивну оцену за наставно-педагошки рад од 
стране студената и минимум пет година педа-
гошког искуства у високом образовању од којих 
пет година у звању предавача или вишег пре-
давача. Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом Школе, Правил-
ником о избору у звања наставника и сарадни-
ка, Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Школи, у складу са којима ће 
бити извршен избор између пријављених кан-
дидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима, кретање у професионалном раду 
(установа, факултет, универзитет или фир-
ма, трајање запослења и звање – навести сва 
звања), списак радова и саме радове, остале 
податке: о наставном раду; научноистраживач-
ком, уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и 
других делатности високошколске установе; 
ваннаставним активностима; доприносу локал-
ној и широј заједници; признањима и награ-
дама. Докази у овереној фотокопији: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, све високошколске дипломе и додатак 
дипломи или нострификације диплома стечене 
у иностранству, доказ надлежног органа пово-
дом чињенице да кандидат није под истрагом 
и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на 
адресу: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као 
доказ о испуњености услова конкурса, достави-
ти и у електронској форми на мејл адресу шко-
ле. Упућују се кандидати да користе образац 
пријаве на конкурс који се налази на сајту шко-
ле: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир и неће бити 
разматране.

УЖИЦЕ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице

Трг Светог Саве 34
тел. 031/510-169

Наставник у звање наставника 
страног језика за ужу научну, 
односно стручну област 

Филолошке науке (Руски језик)
на одређено време од пет година, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом, кандидат мора да испуњава следеће 
обавезне услове: обавезни услови за избор у 
звање наставника страног језика су: заврше-
не студије првог, другог степена (дипломске 
академске студије – мастер) или трећег степе-
на (доктор наука) на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 

програму, у одговарајућој научној/стручној 
области за коју се бира, по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године или магистар наука из одгова-
рајуће научне-стручне области по пропису 
који је уређивао високо образовање пре сту-
пања на снагу Закона о високом образовању 
10.09.2005. године или завршене студије у 
четворогодишњем трајању – VII/1 степен стру-
чне спреме према прописима који су важили 
пре ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању; објављене стручне радове у одгова-
рајућој области; способност за наставни рад. 
Допунски услови за избор у звање наставника 
страног језика су: ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна 
оцена укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; позитивна оцена допри-
носа развоју наставе и других делатности 
Академије. Уз пријаву на конкурс, као доказ 
о испуњавању услова, кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: 1. радну био-
графију (у штампаној и електронској верзији 
у Ворду) која треба да садржи следеће подат-
ке: лични подаци: име и презиме; подаци о 
рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
општина); држављанству, телефон и мејл; о 
постигнутим степенима образовања; податке 
о истраживачком, стручном и професионал-
ном доприносу; податке о доприносу настав-
ној делатности; податке о доприносу струч-
ној, академској и широј заједници; податке о 
сарадњи са другим високошколским, однос-
но научно-истраживачким институцијама у 
земљи и иностранству; друге податке за које 
кандидат сматра да су битни. Доказе: потвр-
да установе или друге организације о рад-
ном искуству; извод из матичне књиге рође-
них, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне 
податке), уверење о држављанству РС, све у 
овереној фотокопији; диплому или решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, 
до тренутка подношења пријаве није изда-
та диплома, подноси се уверење о завршет-
ку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на дру-
гој установи; сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, стручних 
и других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организатора 
пројеката, научних и стручних часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наве-
ден у пријави који се односи на истраживачки, 
стручни и професионални допринос; допринос 
наставној делатности; допринос стручној, ака-
демској и широј заједници и сарадњу са дру-
гим високошколским, односно научно-истражи-
вачким институцијама у земљи и иностранству; 
друге доказе за које учесник конкурса сматра 
да су битни; доказе о неосуђиваности за кри-
вична дела утврђена Законом и Статутом. За 
комплетност документације коју подноси на 
конкурс одговоран је учесник конкурса. Прија-
ве се подносе Академији струковних студија 
Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34, 
31000 Ужице, са назнаком „За конкурс“. Рок 
за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања у јавном гласилу, 
односно интернет страници Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Марина Шумаревић, дипломирани правник, 
контакт телефон: 031/510-169.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВАЉЕВО

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Наставник руског језика
са 60% радног времена, 

на одређено време до повратка 
одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони 10/19 и 6/20): 1. да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати, поред биографије, 
треба да приложе (у оригиналу или оверене 
копије, не старије од 6 месеци): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о неосуђиваности. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, у складу са чланом 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Наставник биологије
са 20% радног времена, 

на одређено време до повратка 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. зако-
ни 10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 
15.08.2019); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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 кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати, поред биографије, треба 
да приложе (у оригиналу или оверене копије, 
не старије од 6 месеци): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
ности. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор дуж-
ни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, у скла-
ду са чланом 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања, по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар

Насеље Краљевица бб

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да имају одгова-
рајуће образовање. Кандидат за радно место 
васпитача мора да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 Закона о основима система 
образовања и васпитања, VI или VII степен 
стручне спреме – смер васпитач; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминиторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе и ове-
рене преписе следећих докумената: диплому 
о стручној спреми за радно место васпитач, 
уверење – потврду о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, за радно место вас-
питача кандидат треба да достави потврду 
високошколске установе којом се потврђује 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или оверен 
документ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
прибавља кандидат пре закључења уговора 
о раду, а доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни 
рад се доставља уз пријаву, у случају да је 
одговарајуће образовање стечено ван тери-
торије Републике Србије. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, лично или 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем од стране директора Установе.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „15. МАЈ” 

Мали Јасеновац

Оглас објављен 10.03.2021. године, у публика-
цији „Послови” број 924, поништава се у целос-
ти.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. МАЈ” 
19209 Мали Јасеновац

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 од 15.
фебруара 2019, 6/2020) као и услове прописане 
Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 108/2015). Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има: 
одговарајуће образовање 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 сте-
пена (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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); изу-
зетно ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 3 Закона за настав-
ника основне школе односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат треба да 
има и: 1. дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, 2. обуку и положен испит 
за директора установе, 3. најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, 4. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 5. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 6. има држављанство Репу-
блике Србије, 7. зна српски језик (језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад). Изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност. Директору који 
не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност, престаје 
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 установи. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
Школе подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању из члана 140 став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога (оверена 
фотокопија дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – издат од поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); доказ да кан-
дидат није правноснажно осуђен за привредни 
преступ, издат од привредног суда (оригинал, 
не старији од 6 месеци); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (оригинал уве-
рење, не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс); доказ о позна-
вању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који стекао образовање на српском језику 
(потврда или уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високош-
коллске установе – оригинал или оверена фото-
копија); доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадника 
(оверена фотокопија потврде, уверења или 
другог документа о положеном испит за лицен-
цу, односно стручни испит), доказ о обуци и 
положеном испиту за директора (уколико кан-
дидат то поседује, а у супротном изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност, због чега се пријава 
таквих кандидата без овог доказа неће сматра-
ти непотпуном или оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о најмање осам година рада у установи 
на пословима 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 искуствоне старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да против 
кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (ориги-

нал уверење основног и вишег суда, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
– оригинал, доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) – оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, доказе о резултату струч-
но-педагошког надзора – извештаји просветног 
саветника, оверена фотокопија (уколико је 
вршен стручно-педагошки надзор над радом 
кандидата од стране просветног саветника, кан-
дидат је дужан да извештај истог достави). Уко-
лико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе 
дужно је да поред доказа достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (оверена фотокопија). 
Кандидат за директора установе образовања и 
васпитања не може да оствари предност прили-
ком избора ако је у току избора утврђено да је 
против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога – 
за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника 
о ближим условима за избор директора устано-
ве образовања и васпитања. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа 
кандидатима, већ се доставља министру ради 
доношења одлуке о избору директора. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је 
поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата препорученом поштом, 
у ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у 
недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се 
потпуном пријавом сматра пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор директо-
ра, у Непотпуне и неблаговремене пријаве 
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којима се 
потврђује испуњеност услова за избор директо-
ра прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2. 
Закона. Рок за подношење пријава на конкурс 
за избор директора школе износи 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. За све додатне информације у вези 
конкурса се могу добити на телефон: 064/9406-
624, секретар школе, или путем имејла школе: 
os15maj@gmail.com. Пријава се подноси на 
адресу школе: Основна школа „15. мај”, 19209 
Мали Јасеновац, са назнаком „Конкурс за 
директора”.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВАНА ШКОЛА 
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј
Маршала Тита 6

Наставник хемије
на српском језику, на одређено време 

преко 60 дана, са 40% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12 ... 
3/21 и 4/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС” бр. 17/18 и 6/20) и то: 1) дипломи-
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рани хемичар, 2) професор хемије, 3) професор 
хемије и физике, 4) професор хемије и биоло-
гије, 5) дипломирани хемичар опште хемије, 6) 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, 7) дипломирани физикохемичар, 8) дипло-
мирани хемичар – смер хемијско инжењерство, 
9) професор биологије и хемије, 10) профе-
сор физике и хемије за основну школу, 11) 
дипломирани професор биологије и хемије, 
12) дипломирани хемичар – професор хемије, 
13) дипломирани професор хемије – мастер, 
14) професор физике – хемије, 15) професор 
географије – хемије, 16) професор биологије 
– хемије, 17) дипломирани професор физике 
– хемије, мастер, 18) дипломирани професор 
биологије – хемије, мастер, 19) дипломирани 
педагог за физику и хемију, 20) дипломирани 
физичар – професор физике и хемије за основ-
ну школу – мастер, 21) дипломирани хемичар – 
мастер, 22) мастер професор хемије, 23) мастер 
хемичар, 24) мастер професор физике и хемије, 
25) мастер професор биологије и хемије, 26) 
мастер физикохемичар, 27) дипломирани 
инжењер хемије аналитичког смера, 28) мастер 
професор предметне наставе, 29) дипломира-
ни хемичар – инжењер за контролу квалитета 
и менаџмент животне средине, 30) дипломира-
ни инжењер хемије биоорганског смера. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије хемије. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – српски/мађарски. У складу 
са чланом 142 Закона, за послове наставника 
предметне наставе, кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких уи мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Исто образовање 
кандидат је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Кандидат попуњава пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете. Школи се доставља следећа докумен-
тација: пријавни формулар (http://www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/); оригинал или 
оверен препис дипломе, додатак дипломи; ори-
гинал или оверен препис дипломе о завршеним 
основним академским студијама (за послове 
наставника хемије и информатике); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010. г.), доказ о знању српског 
језика доставља се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (доказ да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит 
из језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); уверење МУП да лице није 
осуђивано односно извод из казнене евиден-
ције. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора. За кандидате који су иза-

брани у ужи круг врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
од стране надлежне служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Сва приложена документа морају бити 
уредно оверена. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Милоје Чиплић”, Маршала Тита 6, 23272 Нови 
Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Наставник информатике
на мађарском језику, на одређено време 

преко 60 дана, са 20% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/12... 3/21 и 4/21) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 17/18 и 6/20) и то: 
1) професор, односно дипломирани професор 
(са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, матема-
тике, физике, електротехнике, машинства или 
техничког образовања); 2) професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један предмет 
обавезно информатика; 3) дипломирани мате-
матичар, дипломирани физичар, дипломира-
ни информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); 4) дипломирани инжењер 
(са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године у области информатике, 
информационих технологија, организационих 
наука, електротехнике и рачунарске технике; 5) 
дипломирани економиста (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
у области информатике); 6) мастер професор 
у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства; 7) мастер профе-
сор (двопредметне студије) где је један пред-
мет обавезно информатика; 8) мастер матема-
тичар, мастер физичар, мастер информатичар 
(свих смерова и одсека); 9) мастер инжењер 
у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротех-
нике или рачунарске технике; 10) мастер еко-
номиста у области информатике; 11) мастер 
дизајнер медија у образовању; 12) мастер биб-
лиотекар-информатичар; 13) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из области информати-
ке, информационих технологија, математике, 
физике, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике); 14) мастер инжењер 
машинства. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају да имају у оквиру завр-
шених основних академских студија положено 
најмање пет испита из информатичких предме-

та, од тога најмање један из области Програми-
рање и два предмета из једне или две следеће 
области – Математика или Теоријско рачунар-
ство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Информатика и рачунар-
ство може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима које су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколико 
школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из 
ст. 1–3 ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Информати-
ка и рачунарство може да изводи и: 15) мастер 
учитељ, који је током студија остварио 90 ЕСПБ 
бодова из области информатике и рачунарства; 
16) лице које је стекло стручни назив струковни 
специјалиста, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 7. октобра 2017. године, 
ако у оквиру завршених студија има положено 
најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области – Математика или Теоријско рачунар-
ство). Испуњеност услова из ове тачке утврђује 
министарство надлежно за послове образо-
вања, на основу наставног плана и програма 
студија, односно студијског програма. Канди-
дат треба и: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 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, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски/мађарски. У складу са чланом 142 Зако-
на за послове наставника предметне наставе, 
кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Исто образовање кандидат 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. Канди-
дат попуњава пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Школи се доставља следећа документација: 
пријавни формулар (http://www.mpn.gov.rs/
zaposljavanje-u-prosveti/), оригинал или ове-
рен препис дипломе, додатак дипломи, ориги-
нал или оверен препис дипломе о завршеним 
основним академским студијама (за послове 
наставника хемије и информатике), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010. г.), доказ о знању српског 
језика доставља се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (доказ да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит 
из језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); за радно место наставника 
информатике потребно је знање мађарског 
језика (доказ да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на мађарском језику 
или је положило испит из језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); уве-
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рење МУП-а да лице није осуђивано, односно 
извод из казнене евиденције. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. За 
кандидате који су изабрани у ужи круг врши се 
провера психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима од стране надлежне служ-
ба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Сва приложена доку-
мента морају бити уредно оверена. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Милоје Чиплић”, Маршала 
Тита 6, 23272 Нови Бечеј. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј
Маршала Тита 6

Дефектолог – наставник
у комбинованом одељењу од два 
разреда у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 
3/21 и 4/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС”, бр. 17/18 и 6/20) и то: 1) про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом ментално ометеном у развоју; 2) 
дипломирани дефектолог – олигофренолог; 3) 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; 4) дипло-
мирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју; 
5) професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом оштећеног слуха; 6) дипломи-
рани дефектолог – сурдоаудиолог, 7) дипломи-
рани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 8) наставник 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад 
са лицима оштећеног слуха; 9) мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; 10) дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих осо-
ба; 11) мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха; 12) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида; 13) дипломирани 
дефектолог – тифлолог; 14) мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида; 15) дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида; 16) мастер дефектолог, који је на основ-
ним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји вида; 
17) професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са телесно инвалидним лицима; 18) 
мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 

Специјална едукација и рехабилитација особа 
са моторичким поремећајима; 19) дипломира-
ни дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са моторичким поремећајима; 20) мас-
тер дефектолог, који је на основним, односно 
мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; 21) дипломи-
рани дефектолог – мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер инклузив-
но образовање; 22) мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 
23) дипломирани дефектолог – мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора. 
Кандидат треба и: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – српски/
мађарски. У складу са чланом 142 Закона, за 
послове наставника предметне наставе, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Исто образовање кандидат је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Канди-
дат попуњава пријемни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. 
Школи се доставља следећа документација: 
пријавни формулар (http://www.mpn.gov.rs/
zaposljavanje-u-prosveti/); оригинал или ове-
рен препис дипломе; додатак дипломи; ориги-
нал или оверен препис дипломе о завршеним 
основним академским студијама (за послове 
наставника хемије и информатике; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010. г.), доказ о знању српског 
језика доставља се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (доказ да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит 
из језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); уверење МУП да лице није 
осуђивано, односно извод из казнене евиден-
ције. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора. За кандидате који су иза-
брани у ужи круг врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
од стране надлежне служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Сва приложена документа морају бити 
уредно оверена. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Милоје Чиплић”, Маршала Тита 6, 23272 Нови 
Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. 

Дефектолог – наставник
у комбинованом одељењу од два 
разреда у посебним условима, на 
одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/12... 3/21 и 4/21) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 17/18 и 6/20) и то: 
1) професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
2) дипломирани дефектолог – олигофренолог; 
3) мастер дефектолог који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; 4) дипломи-
рани дефектолог – мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; 5) 
професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом оштећеног слуха; 6) дипломи-
рани дефектолог – сурдоаудиолог, 7) дипломи-
рани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 8) наставник 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад 
са лицима оштећеног слуха; 9) мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; 10) дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих осо-
ба; 11) мастер дефектолог, који је на основним 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха, 12) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида; 13) дипломирани 
дефектолог – тифлолог; 14) мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида; 15) дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са оштећењем вида; 16) 
мастер дефектолог, који је на основним, однос-
но мастер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17) професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18) мастер дефе-
ктолог који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19) дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20) мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње 
и поремећаји; 21) дипломирани дефектолог 
– мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер инклузивно образовање; 
22) мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; 23) дипломирани 
дефектолог – мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора. Кандидат треба и: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
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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; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – српски/
мађарски. У складу са чланом 142 Закона за 
послове наставника предметне наставе, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Исто образовање кандидат је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Школи се 
доставља следећа документација: пријавни 
формулар (http://www.mpn.gov.rs/zaposljavanje-
u-prosveti/); оригинал или оверен препис 
дипломе, додатак дипломи; оригинал или ове-
рен препис дипломе о завршеним основним 
академским студијама (за послове наставника 
хемије и информатике); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу издат од 
01.03.2010. г.), доказ о знању српског језика 
доставља се уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику (доказ да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на 
српском језику или је положило испит из језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове), уверење МУП да лице није осуђивано, 
односно извод из казнене евиденције. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења угово-
ра. За кандидате који су изабрани у ужи круг 
врши се провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима од стране надлеж-
не службе за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Милоје Чиплић”, Маршала 
Тита 6, 23272 Нови Бечеј. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин
Стражиловска бб.

Наставник предметне наставе – 
немачки језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 77,77% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене 
у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) 
и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 4) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
а то су: 1. да има одговарајуће образовање и 
то: А) високо образовање 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 (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или Б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 
142 став 1 Закона). Ово образовање настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Послове наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпита-
ча и стручног сарадника може да обавља: 1. 
приправник (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи), 2. лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђе-
ним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи), 3. лице 
које је засновало радни однос на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 4. сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона), 5. 
педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Потребна стручна спрема је: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, професор немачког јези-
ка и књижевности, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил Немачки 
језик и књижевност), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завр-
шене основне акадмеске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик. 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно дос-
тави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одгова-
рајућем високом образовању, а) оверена фото-
копија дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања, 3. уверење о држављанству 
– оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена 
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела у тачки 3.) који није старији од 6 
месеци – оригинал или оверена фотокопија, 6. 
доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (диплома/уверење издато на српском језику 
која се приложи као доказ под тачком 2 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 
6). Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања огласа за 
наставника предметне наставе-немачки језик у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу 
школе: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додат-
не информације обратити се секретару школе 
на телефон 023/563-840. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин
Новосадска 2А

Наставник предметне наставе – 
наставник здравствене неге

на одређено време ради 
замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
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академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз 
претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и помоћних 
сарадника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 
13/2018, 5/2019, 2/2020 и 14/2020): виша меди-
цинска сестра – техничар; струковна меди-
цинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистич-
ког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломи-
рани организатор здравствене неге; дипломи-
рани организатор здравствене неге – мастер; 
мастер организатор здравствене неге; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене основне академске студије у области 
здравства); струковна медицинска сестра-ба-
бица. Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. Кандидат треба и да: 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Учесници кон-
курса треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању првог сте-
пена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат доставља и оверену фото-
копију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у систему 
војног школства, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у иностранству, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); 3. оригинал или овере-
на фотокопија дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручју рада Здравство 
и социјална заштита, 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. 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); 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. 7. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 023/533-270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



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

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

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 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


