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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних 
лица на служби у Војсци Србије у 
радни однос на неодређено време 

I Назив организационе јединице у којој 
се врши попуна формацијских места: 

КОПНЕНА ВОЈСКА
У ВП 3720 Краљево

1. Командир одељења, ОСС
 1 извршилац

2. Кувар – вођа смене, 5. ССС
1 извршилац

3. Електромеханичар за возила 
точкаше, 4. ССС

1 извршилац

4. Механичар за возила точкаше  
– возач, 5. ССС

1 извршилац

5. Помоћни радник, 2. ССС
1 извршилац

6. Механичар за возила точкаше  
– возач, 3.ССС

1 извршилац

7. Месар, 3. ССС
1 извршилац

8. Металофарбар, 5. ССС
1 извршилац

9. Механичар за возила гусеничаре, 
5. ССС

1 извршилац

10. Механичар за возила точкаше,  
5. ССС

1 извршилац

11. Заваривач, 5. ССС
1 извршилац

12. Руковалац котлова са ручним 
ложењем, 3. ССС

1 извршилац

13. Монтер централног грејања – 
заваривач, 3. ССС

1 извршилац

14. Руковалац парних котлова  
са ручним ложењем, 5. ССС

1 извршилац

15. Механичар за електронику  
у ракетним системима, 5. ССС

1 извршилац

16. Механичар за артиљеријско 
наоружање, 5. ССС

1 извршилац

17. Командир одељења, ОСС
1 извршилац

18. Механичар за електронска, АБХО 
и инжињеријска средства, 3. ССС

1 извршилац

19. Руковалац парних котлова  
са АТК, 5. ССС
1 извршилац

20. Електромеханичар за електричне 
уређаје у САУ, 5. ССС

1 извршилац

21. Механичар за радарске уређаје  
у јединицама КоВ, 5. ССС

1 извршилац

22. Пиротехничар, 5. ССС
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати пунолетни 
држављани Републике Србије, да су здрав-
ствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије, да 
имају одговарајућу стручну спрему за радно 
место за које конкуришу, да им раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа, да се против њих не води кривични 
поступак због кривичног дела за које се гони 
по службеној дужности, и да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање 6 месеци, да су 
безбедносно проверени и да нема безбеднос-
них сметњи за пријем на радна места на која 
конкуришу. 

Посебни услови
Радно место на редном броју 1: завршене 
основне струковне студије у трајању од три 
године грађевинске струке. 

Радно место на редном броју 2: завршена 
средња угоститељска школа у трогодишњем 
трајању образовни профил – кувар; специја-
листички испит, образовни профил кувар 
(ВКВ).

Радно место на редном броју 3: завршена 
средња електротехничка школа у четворого-
дишњем трајању – ауто-електричар.

Радно место на редном броју 4: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године, образовни профил механичар; стече-
но звање специјалиста из машинске струке; 
возачка дозвола за Ц категорију.

Радно место на редном броју 5: образо-
вање у трајању од две године.

Радно место на редном броју 6: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године, образовни профил механичар; возач-
ка дозвола за Ц категорију.

Радно место на редном броју 7: завршена 
средња угоститељска школа у трогодишњем 
трајању, образовни профил – месар.

Радно место на редном броју 8: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године, образовни профил металофарбар, 
лакирер или ауто-лимар; стечено звање спе-
цијалиста из машинске струке.

Радно место на редном броју 9: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 

године, образовни профил механичар; стече-
но звање специјалиста из машинске струке.

Радно место на редном броју 10: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године, образовни профил механичар; стече-
но звање специјалиста из машинске струке.

Радно место на редном броју 11: завр-
шена средња машинска школа у трајању 
од три године; стечено звање специјалиста 
заваривач.

Радно место на редном броју 12: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године; оспособљеност за руковаоца котлова 
са ручним ложењем.

Радно место на редном броју 13: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године образовни профил инсталатер; серти-
фикат за вариоца.

Радно место на редном броју 14: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године; оспособљеност за руковаоца котлова 
са ручним ложењем; положен специјалистич-
ки испит из области машинске струке.

Радно место на редном броју 15: заврше-
на средња електротехничка школа у трајању 
од три године, образовни профил техничар 
за одржавање електронске опреме; положен 
специјалистички испит из области електро- 
струке.

Радно место на редном броју 16: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године смер машинбравар; положен специја-
листички испит из области машинске струке.

Радно место на редном броју 17: завр-
шене основне струковне студије у трајању од 
три године грађевинске струке. 

Радно место на редном броју 18: заврше-
на средња електротехничка школа у трајању 
од три године. 

Радно место на редном броју 19: заврше-
на средња машинска школа у трајању од три 
године; оспособљеност за руковаоца котлова 
са АТК; положен специјалистички испит из 
области машинске струке.

Радно место на редном броју 20: завр-
шена средња електротехничка школа смер 
електромеханичар за машине и опрему; 
положен специјалистички испит из области 
електроструке.

Радно место на редном броју 21: заврше-
на средња школа смер механичар за радар-
ске сиситеме; положен специјалистички 
испит из области електроструке.

Радно место на редном броју 22: завр-
шена средња машинска школа у трајању од 
три године; положен специјалистички испит 
из области машинске струке.

II Изборни поступак: У изборном поступ-
ку биће примењени Критеријуми прописани 
Одлуком о утврђивању мера за спровођење 
стратегије каријерног вођења и саветовања 
у Републици Србији у Министарству одбране 
и Војсци Србије, а који обухватају:
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- просек оцена са последњег нивоа школо-
вања (40% од укупног броја бодова),
- психолошку процену кандидата (30% од 
укупног броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног 
броја бодова),
- медицинско здравствену процену и
- безбедносну проверу.

Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви докази и који испуњавају све 
услове за запослење на формацијским мести-
ма за која конкуришу биће упућени на проце-
ну психолошких капацитета у надлежне вој-
ноздравствене установе. Наведена процена 
врши се помоћу стандардизованих тестова. 
О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета, и разговора са 
кандидатом, кандидати ће бити обавештени 
писаним путем или путем електронске поште 
na имејл-адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој 
процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз 
њихову писану сагласност биће извршена 
безбедносна провера у складу са Правил-
ником о безбедносним проверама лица које 
обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о општој 
здравственој способности за рад на форма-
цијском месту на које су конкурисали.

III Место рада:
- Радно место 1, 3, 4, 5 и 13 – Рашка.
- Радно место 2, 7 и 17 – Нови Пазар.
- Радно место 6 и 14 – Пожега.
- Радно место 8, 9, 10, 11, 20, 21 и 22 – 
Краљево.
- Радно место 12 и 19 – Крагујевац.
- Радно место 15 и 16 – Ваљево.

IV Рок за подношење пријаве на јав-
ни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана када је јавни 
конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: ВП 
3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 
036/308-037.

VI Aдреса на коју се подноси пријава 
за јавни конкурс: поштом на адресу Војне 
поште у којој се налази радно место за које 
кандидат подноси пријаву, са назнаком „За 
јавни конкурс“: ВП 3720 Краљево, IV Црно-
горска бб, Рибница 36000 Краљево.

VII Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се 
наводе основни лични подаци, адреса стано-
вања, контакт телефон, имејл-адреса, редни 
број формацијског места на које се конкури-
ше, кандидати поред кратке биографије при-
лажу и следеће:

За радно место под редним бројем 1. потреб-
но је доставити оригинал или оверене фото-
копију дипломе основних струковних студија 
којом се потврђује стручна спрема. За сва 
остала радна места потребно је доставити 
оригинал или оверене фотокопију дипло-

ме средње школе којом се потврђује струч-
на спрема и оригинал или оверена фотоко-
пија сведочанстава за завршен сваки разред 
средње школе. 

За радна места где је то потребно: оригинал 
или оверена копија уверења о положеном 
испиту за ВКВ, односно специјалисту.

За радно место на р.б. 5: оригинал или ове-
рену копију уверења о завршеном основном 
образовању.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, суду 
или од стране јавног бележника.

Напомене: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији 
(у општини, суду или код јавног бележника), 
биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије, при избору за пријем се додатно 
вреднује чињеница да је кандидат супруж-
ник, односно члан породице погинулог про-
фесионалног припадника Војске Србије, 
погинулог или умрлог од последица повре-
да задобијених у вршењу службе у Војсци 
Србије, дете палог борца, супружник про-
фесионалног припадника Војске Србије пре-
мештеног из једног у друго место службо-
вања и супружник односно члан породице 
професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне канди-
дате који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос 
заснован на неодређено време траје 6 месе-
ци. Запосленом који не задовољи на пробном 
раду отказује се радни однос без права на 
новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“ бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: 
да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб сајту Министарства одбра-
не (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.
vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење из МУП-а да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање шест (6) месеци; уверење државног 
органа у којем је кандидат био на служби да 

му радни однос у државном органу није прес-
тао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносне појединачне пријаве 
за свако формацијско место на које конку-
ришу у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, а које се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању 
на радно место односно на формацијско 
место у органу у којем ради или решење да 
је нераспоређено.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-7172/2021 од 29. јула 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 попуња-
вају: Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за унапређивање 
предшколског васпитања и 

образовања
разврстано у звање саветник,  

Сектор за предшколско и основно 
образовање и васпитање,  

Одељење за послове предшколског 
и основног образовања и васпитања, 

Група за послове предшколског 
васпитања и образовања

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми струч-
не основе за израду закона и подзаконских 
аката у овој области; прати територијалну 
покривеност предшколским установама и 
обухват деце предшколским васпитањем и 
образовањем; припрема План остваривања 
припремног предшколског програма, предш-
колског програма за рад са децом са сметња-
ма у развоју и за рад са децом на болничком 
лечењу, у сарадњи са школским управама; 
учествује у припреми документације за реа-
лизацију исплата за остваривање припрем-
ног предшколског програма, предшколског 
програма за рад са децом са сметњама у раз-
воју и за рад са децом на болничком лечењу; 
учествује у изради критеријума за мрежу 
предшколских установа; учествује у праћењу 
реализације пројеката у делатности пред- 
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школског васпитања и образовања; сарађује 
са установама, школским управама, заводима, 
струковним удружењима медицинских сеста-
ра-васпитача, васпитача и стручних сарадни-
ка, органима локалне самоуправе у вези са 
предшколским васпитањем и образовањем; 
израђује анализе и извештаје, обрађује пред-
мете и представке из области предшколског 
васпитања и образовања; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за правне послове
разврстано у звање саветник, Сектор  
за дигитализацију у просвети и науци

1 извршилац

Опис послова: обавља правне послове у вези 
са спровођењем активности припреме и обра-
де материјале од значаја за рад Сектора; 
обезбеђује сарадњу са другим организацио-
ним јединицама Министарства, као и сарадњу 
са другим министарствима, органима и орга-
низацијама у вези са пословима из делокруга 
Сектора; врши правнотехничку обраду под-
несака из области образовања и науке у вези 
са делокругом Сектора;  евидентира и прати 
потребе образовних и научних институција у 
односу на успостављене дигитализоване сис-
теме и врши обраду поднетих захтева и под-
несака из делокруга Сектора; врши припрему 
података потребних за сачињавање аката и 
успостављање процедура у вези са нацио-
налним стратешким документима о развоју 
информационог друштва, реформи јавне упра-
ве и развоја еУправе, као и развоја информа-
ционе безбедности са аспекта безбедности 
ИКТ система Министарства, прописа о зашти-
ти података о личности и прописа којима се 
обезбеђује слободан приступ информација-
ма од јавног значаја; учествује у израдимиш-
љења, као и општих и појединачних аката 
који се односе на питања из делокруга Сек-
тора; обавља електронску коресподенцију са 
образовним и научним организацијамау вези 
са пословима из делокруга Сектора; обавља 
послове који се односе на оствaривање, 
праћење и унапређење међународне сарадње 
из делокруга Сектора; обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: високо образовање из области прав-
них наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
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.

3. Руководилац школске управе
разврстано у звање виши саветник, 
у Одељењу за координацију рада 

школских управа, Школска управа 
Косовска Митровица

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира и орга-
низује рад Школске управе, координира и 
надзире рад државних службеника и пружа 
стручну помоћ државним службеницима у 
Школској управи у поступању по представ-
кама грађана и установа; стара се о листама 
запослених у установама образовања и вас-
питања који остварују право на преузимање 
при Школској управи; координира спро-
вођење стручног усавршавања и развојног 
планирања у установама; стара се о благо-
временом протоку информација и података 
за потребе установа и Министарства; пра-
ти и обавља стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање у складу са законом 
којим се утврђују основе система образовања 
и васпитања; остварује сарадњу са јединица-
ма локалне самоуправе, просветном инспек-
цијом, Заводом за унапређивање образовања 
и васпитавања, Заводом за вредовање ква-
литета образовања и васпитања и другим 
институцијама; учествује у планирању раз-
воја образовања и васпитања на подручју 
Школске управе и праћењу његовог оства-
ривања; координира прикупљање статис-
тичких података о запосленима и ученицима 
од установа образовања и васпитања који 
служе као основа утврђивања, планирања и 
спровођења образовне и финансијске поли-
тике и обједињавање и обраду података о 
запосленима и ученицима у установама обра-
зовања и васпитања и припрему анализа и 
извештаја за потребе Министарства; стара 
се о несметаном протоку података у оквиру 
јединственог информационог система Минис-
тарства; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно- мате-
матичких, техничко-технолошких наука или 
образовно-уметничког поља Уметности на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен стручни испит у области образо-
вања, односно лиценца за наставника, вас-
питача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резул-
тате у развоју образовања и стечен профе-
сионални углед, најмање осам година радног 
искуства у области образовања и васпитања, 
положен државни стручни испит и испит за 
просветног саветника, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Косовска Митровица, Џона Кене-
дија 17. 

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционал-
них компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашај-

них компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. Кандидат који не испуни мерило 
за проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка, обавештава се о 
резултату провере компетенције и не пози-
ва се да учествује у провери следеће компе-
тенције у истој или наредној фази изборног 
поступка.

1. Провера општих функционалних 
компетенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено);
- дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције – „дигитална писме-
ност“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурсна 
комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних 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 симу-
лације (писмено).

Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови – (припре-
ма и изрaда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката (нацрта про-
писа итд.), провераваће се путем симулације 
(писмено). 

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о предшколском васпи-
тању и образовању) – провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
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(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система 
образовања и васпитања, Закон о науци 
и истраживањима и Закон о иновационој 
делатности) провераваће се путем симула-
ције (писмено). 

Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) провераваће се 
путем теста (писмено).

Напомена: уколико учесник конкурса посе-
дује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о знању енглеског јези-
ка, на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да 
уз пријавни образац ( уредно и у потпуности 
попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 

Конкурсна комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који је приложен 
уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (стратегије 
и канали комуникације) – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор 
над радом предшколских установа, шко-
ла и школа са домом ученика (методоло-
гија стручно-педагошког надзора над радом 
наставника, васпитача, стручног сарадни-
ка, директора и установе) – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Правилник о стандардима ком-
петенција директора установа образовања и 
васпитања) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних комптенција могу се наћи на сајту 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-
i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-
izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције за радна места под редним 
бројем 1 и 2 (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет,) провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раним на компетенцијама. Понашајне компе-
тенције за радно место под редним бројевима 
3 (управљање информацијама, управљање 

задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегрите, управљање 
људским ресурсима) – провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираним на компетенцијама.

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

IV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја или у штампаној 
верзији на писарници Министарства просве-
те, 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 прија-
ве након што Конкурсна комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема 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 огла-
са Националне службе за запошљавање – 
листу „Послови“.

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 писар-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, Немањина 22-26, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”. 

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

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

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном 

стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосуд-
ним 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 којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком времен-
ском периоду је стечено радно искуство), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном испиту за просветног саветни-
ка (само за радно место под редним бројем 
3); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника (само за 
радно место под редним бројем 3); доказ о 
објављеном стручном раду у међународним 
или домаћим часописима или зборницима са 
рецензијом, односно одобреном уџбенику, 
приручнику или другом наставном средству 
у оригиналу или овереној фотокопији или 
штампани примерак доказа који је објављен 
у електронској форми са назнаком о линку 
са кога се стручни рад, уџбеник, приручник 
или друго наставно средство може преузети 
и доказ о оствареним резултатима у развоју 
образовања и стеченом професионалном 
угледу (награде, признања, препоруке и др.) 
у оригиналу или овереној фотокопији (само 
за радно место под редним бројем 3).

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси оригинал или оверену фотокопију 
решења о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решења да је државни службеник нераспо-
ређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни 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 који-
ма се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положе-
ном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – 
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 одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9. 
став 3.); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). 
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Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли 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 који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу Министарства просве-
те, 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 компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 11. октобра 2021. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) 
које наведу у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у просторијама Службе за управљање 
кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 
Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Београд, 
Немањина 22-26.

Учесници конкурса који успешно прођу 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. 

Напомене: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. Положен државни 
стручни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. Положен испит за 
просветног саветника није услов нити пред-
ност за заснивање радног односа. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати без положе-
ног испита за просветног саветника примају 
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 просвете, науке и 
технолошког развоја.

Овај конкурс објављује се на веб-страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја www.mpn.gov.rs, на веб-страни-
ци Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној 
табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Дирек-
ција полиције, Полицијска управа за град 
Београд, Полицијска станица Гроцка, Поли-
цијска испостава Калуђерица

Место рада: Полицијска испостава Калуђери-
ца, Краља Петра Првог 7а, Београд 

Радно место које се попуњава:

Службеник за обраду саобраћајних 
прекршаја

Полицијска испостава Калуђерица, 
Полицијска станица Гроцка,  

Полицијска управа за град Београд
1 извршилац, утврђено под редним 

бројем 03.15.12.3.14 у акту о 
унутрашњем уређењу  

и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

Врста радног односа: Радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника.

Опис послова: врши обраду аката у вези 
саобраћајних прекршаја, саобраћајних нез-
года; контролише одговарајуће квалифи-
кације у Записнику о извршеној контроли 
учесника у саобраћају; примењује на терену 
позитивно правне прописе, врши контролу и 
регулисање саобраћаја (санкционише, посеб-
не мере и сл.), предузима превентивне мере 
на унапређењу безбедности саобраћаја; чува 
и складишти предмете прекршајног поступ-
ка; усваја принципе, нове методе и технике 
и примењује искуства најбољих примера из 

праксе у области рада; непосредно учест-
вује у унапређењу стручне оспособљености 
запослених за успешан и квалитетан рад у 
условима примене савремених средстава и 
метода; припрема и израђује евиденције, 
анализе, извештаје и информације у скла-
ду са захтевима посла и степеном образо-
вања; одлаже, чува и архивира документа-
цију 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 руко-
водиоца.

Услови: стечено средње образовање. Кан-
дидати морају да испуњавају опште услове 
за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих 
послова.

У изборном поступку проверавају се: 
- формално-правни услови – увидом у подат-
ке из пријаве и на основу расположиве доку-
ментације;
- техничке компетенције (знања и вешти-
не) – писаним тестом знања који садржи и 
питања у виду решавања конкретног пробле-
ма, задатка и ситуације (студија случаја);
- психолошки захтеви и базичне компетен-
ције – стандардизованим психолошким тес-
товима и психолошким интервјуом; 
- здравствена способност – обављањем 
лекарског прегледа у референтној здравстве-
ној установи; 
- интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступку 
су: поседовање знања и вештина потребних 
за рад на наведеном радном месту у складу 
са описом посла.

Датум оглашавања: 08.09.2021. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интер-
нет страници Министарства унутрашњих 
послова, огласној табли Сектора за људске 
ресурсе, огласној табли у седишту Поли-
цијске управе за град Београд, огласној таб-
ли Полицијске станице Гроцка, у дневном 
листу „Политика“ и на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих посло-
ва, Сектор за људске ресурсе, Одељење за 
људске ресурсе Полицијске управе за град 
Београд, Булевар деспота Стефана 107, 
11000 Београд (писарница Полицијске управе 
за град Београд или путем поште) са назна-
ком – „За јавни конкурс за радно место служ-
беник за обраду саобраћајних прекршаја, 
Полицијска испостава Калуђерица, Поли-
цијска станица Гроцка, Полицијска управа за 
град Београд“. 

Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Катарина Божић и Зорана 
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Бошковић, 011/2797-654, у периоду од 13.00 
до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се обавезно прилажу уз 
пријаву на конкурс: 
- образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је 
неопходно 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 дату-
мом издавања не старијим од шест месеци); 
- оригинал уверења основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични 
поступак (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци); 
- очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована; 
- оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података цен-
тралног регистра фонда за пензијско – инва-
лидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потвр-
де, 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 опособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује);
- доказ да кандидат има пријављено преби-
валиште на територији Републике Србије – 
најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс; 
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам 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 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложeни докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
24.09.2021. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије и уверење 
основног и вишег суда да се против канди-
дата не води кривични поступак, доказ да 
кандидат има пријављено пребивалиште 
на територији Републике Србије – најмање 

годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступ-
ку 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 неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуред-
ним (члан 103 став 3).

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија – Управа за дуван, 
на основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и 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 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број: 112-3877/2021 од 27. 
априла 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА  

– УПРАВИ ЗА ДУВАН

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

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за опште послове и 
информационе технологије, у звању 

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

1 извршилац

Опис послова: Учествује у имплемента-
цији и одржавању информационо-комуни-

кационог система, припрема документацију 
за информационо-комуникациони систем 
и одржавање-ажурирање базе података и 
информатичке опреме, учествује у послови-
ма у вези са успостављањем електронског 
пословања и повезивања са другим органи-
ма на нивоу органа; стара се о безбедности 
база података и заштити података од зло-
употребе, врши редовни дневни и недељни 
backup података насталих у раду органа, 
идентификује и отклања застоје и грешке 
у раду база података и информационог сис-
тема органа, сарађује са органима и прив-
редним субјектима у вези са одржавањем, 
сервисирањем и набавком нове рачунарске 
и друге техничке опреме; обавља послове 
у вези са електронским пословањем, стара 
се о благовременој и ажурној објави пода-
така на сајту органа и порталу е-Управа, 
учествује у обављању послова у вези са 
израдом и одржавањем сајта органа у скла-
ду са прописима; пружа стручну подршку 
запосленима у коришћењу информацио-
но-комуникационе опреме и база података, 
води евиденције о рачунарској опреми и 
базама података органа; прикупља подат-
ке у вези са израдом нацрта плана набавки 
у вези са текућим одржавањем и поправ-
ком основних средстава; обавља послове из 
области безбедности и здравља на раду и 
заштите од пожара у складу с прописима; 
обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови за рад: течено високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких, техничко-технолошких или при-
родно-математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање три 
године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београдска 70/1, Београд, 
Врачар.

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

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције 
и то:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено);
- дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).
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Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције – 
„дигитална писменост“, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару) доставите 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Само кандидати чији сертифи-
кат потврђује поседовање знања о сваком од 
наведних појединачних програма могу бити 
ослобођени тестирања компетенције диги-
тална писменост. Комисија ће на основу при-
ложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере.

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 компетен-
ције: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за 
област рада информатичких послова – 
информациона безбедност, 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 – Закон о електронској управи и Закон о 
електронском документу, електронској иден-
тификацији и услугама од поверења у елек-
тронском пословању, провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
(енглески језик ниво Б1) – провераваће се 
писмено (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 страних језика који су траже-
ни конкурсом), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који сте приложили уместо провере 
путем теста.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Министарства финансија – Управе за дуван 
www.duvan.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем стандардизова-
ног 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 рад-
ном месту и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

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

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

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 

1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинскоj управи. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положе-
ном правосудном испиту. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16, 95/18 – аут. тумачење) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Потреб-
но је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: Канди-
дати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
конкурсном комисијом позивају се да у року 
од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Министар-
ства финансија – Управе за дуван, Београд-
ска 70/1, Београд, Врачар.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
06. октобра 2021. године, о чему ће канди-
дати бити обавештени на бројеве телефо-
на или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама. Провера општих функ-
ционалних компетенција, посебних функцио-
налних компетенција, понашајних компетен-
ција и интервју са комисијом ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило) и у просторијама 
Министарства финансија – Управе за дуван, 
Београдска 70/1, Београд, Врачар. Учесници 
конкурса који су успешно прошли 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 пријавама.

X Општи услови за  запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.
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XI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање 
обавештења: Ружица Петровић и Јелена 
Марковић, 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 финан-
сија – Управе за дуван, Београдска 70/1, 
11000 Београд, Врачар, са назнаком: „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандида-
тима при запошљавању у државни орган под 
једнаким условима доступна сва радна мес-
та и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном орга-
ну подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним држав-
ним 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 
време траје шест месеци. Државни службе-
ник на пробном раду који је засновао рад-
ни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месе-
ци 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 пре-
зентацији и огласној табли Министарства 
финансија – Управе за дуван (www.duvan.
gov.rs), на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије 51 број: 112-5544/2021 
од 29.06.2021. године и Закључка Комисије 
51 број: 112-6102/2021 од 29.06.2021. године 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Београд, Немањина 
22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за програмирање 
LEADER мере ИПАРД програма

у звању саветник,  
Група за програмирање мера 

ИПАРД програма за унапређење 
конкурентности, руралне 

инфраструктуре и LEADER приступа, 
Одељење за управљање  

ИПАРД програмом
1 извршилац

Опис посла: Припрема елементе за анализу 
и предлаже мере за успостављање и раз-
вој  Локалних акционих група и спровођење 
Локалних стратегија руралног развоја по 
LEADER приступу у оквиру ИПАРД програма, 
а у складу са акредитованим процедурама 
рада; припрема елементе стручних основа 
за израду подзаконских аката за спровођење 
LEADER мере ИПАРД програма; припрема 
материјал за измене и допуне LEADER мере 
ИПАРД програма; учествује у прикупљању 
елемената за израду студија и анализа у 
циљу побољшања LEADER мере ИПАРД про-
грама; сарађује са локалним акционим гру-
пама ради унапређења LEADER мере ИПАРД 
програма; пружа техничку подршку раду 
тела за оцену квалитета локалних стратегија 
руралног развоја и води евиденцију усвоје-
них локалних стратегија руралног развоја; 
учествује у активности спровођења мере 
Техничка помоћ: прикупља и припрема еле-
менте пројектних задатака, управља и пра-
ти реализацију уговора који се односе на 
припрему спровођења LEADER мере ИПАРД 
програма; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких, друштвено-хуманис-
тичких наука или ИМТ студија на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегриса-

ним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за програмирање 
мере ИПАРД програма 

за унапређење руралне 
инфраструктуре
у звању саветник,  

Група за програмирање мера 
ИПАРД програма за унапређење 

конкурентности, руралне 
инфраструктуре и LEADER приступа, 

Одељење за управљање  
ИПАРД програмом

1 извршилац

Опис посла: Припрема елементе за ана-
лизу и предлаже мере ИПАРД програма за 
унапређење и развој руралне инфраструк-
туре у складу са смерницама ЕУ и акреди-
тованим процедурама рада за програми-
рање мера; контролише усклађеност мера 
у области руралне инфраструктуре Нацио-
налног програма руралног развоја са мером 
ИПАРД програма за унапређење руралне 
инфраструктуре; припрема елементе за 
измене и допуне ИПАРД програма за уна-
пређење руралне инфраструктуре; припре-
ма елементе стручне основе за предлоге 
подзаконских аката ИПАРД програма за уна-
пређење руралне инфраструктуре; учествује 
у прикупљању елемената за израду студија 
и анализа у циљу побољшања мере ИПАРД 
програма за унапређење руралне инфра-
структуре; сарађује са ЈЛС ради побољшања 
мере ИПАРД програма за унапређење рурал-
не инфраструктуре; учествује у промоцији 
мере ИПАРД програма за унапређење рурал-
не инфраструктуре; учествује у активности 
спровођења мере Техничка помоћ: прикупља 
и припрема елементе пројектних задатака, 
управља и прати реализацију уговора који 
се односе на програмирање и спровођење 
мере ИПАРД програма за унапређење рурал-
не инфраструктуре; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких, друштвено-хуманис-
тичких наука или ИМТ студија на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегриса-
ним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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3. Радно место за координацију 
Одбора за праћење над 

спровођењем ИПАРД програма
у звању саветник,  

Група за праћење, вредновање и 
извештавање о ИПАРД програму, 

Одељење за управљањем  
ИПАРД програмом

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези 
са израдом анализа и извештаја у сврху 
праћења искоришћености и прерасподеле 
средстава између мера ИПАРД програма; 
врши проверу усaглашености с уредбама и 
правилима ЕУ; доставља планска и друга 
документа Одбору за праћење ИПАРД про-
грама; организује и припрема састанке Одбо-
ра за праћење ИПАРД програма у складу са 
акредитованим процедурама рада; припре-
ма извештаје и одлуке у складу са закључ-
цима Одбора за праћење ИПАРД програма; 
пружа подршку радним телима Одбора за 
праћење ИПАРД програма и прикупља подат-
ке, информације и документацију за учесни-
ке у раду Одбора за праћење ИПАРД програ-
ма; учествује у припреми извештаја о раду 
Одбора за праћење ИПАРД програма; учест-
вује у активности спровођења мере Технич-
ка помоћ: прикупља и израђује елементе 
пројектних задатака, управља и прати реа-
лизацију уговора који се односе на праћење 
и извештавање; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких, друштвено-хуманис-
тичких наука или ИМТ студија на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегриса-
ним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва рад-
на места и избор кандидата се врши на осно-
ву провере компетенција. Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом. Кандидатима који учествују 
у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);

2. дигитална писменост“ – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – 
„дигитална писменост“, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија може одлучити да се 
кандидату изврши провера наведене ком-
петенције, ако увидом у достављени доказ 
не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције. Информације o материјалимa 
за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (Енглески језик 
ниво Б2) – провераваће се писмено путем 
теста.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) и релевантни прописи из 
делокруга радног места (Секторски споразум 
ЕУ и РС, ИПАРД програм, ЛЕАДЕР правилник) 
– провераваће се писаним путем у облику 
писане симулације.
Напомена: Ако учесник конкурса поседу-
је важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о знању енглеског јези-
ка, на траженом нивоу, и жели да на основу 
њега будете ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (Енглески језик 
ниво Б2) – провераваће се писмено путем 
теста.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-

ког вредновања и анализирања доступних 
информација) и релевантни прописи из дело-
круга радног места (Секторски споразум ЕУ 
и РС, ИПАРД програм, Национални програм 
руралног развоја) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.
Напомена: Ако учесник конкурса поседу-
је важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о знању енглеског јези-
ка, на траженом нивоу, и жели да на основу 
њега будете ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (Енглески језик 
ниво Б2) – провераваће се писмено путем 
теста.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) и релевантни прописи из 
делокруга радног места (Секторски споразум 
ЕУ и РС, ИПАРД програм, Оквирни споразум 
ЕУ и РС) – провераваће се писаним путем у 
облику писане симулације.
Напомена: Ако учесник конкурса поседу-
је важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о знању енглеског јези-
ка, на траженом нивоу, и жели да на основу 
њега будете ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се 
шаљу поштом на адресу: Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Немањина 22-26, 11000 Београд или се пре-
дају непосредно на писарници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Даниела Гилезан, 
тел. 011/3616-284 од 10.00 до 12.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је досту-
пан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривре-
де или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Београд, Немањина бр. 22-26. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

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

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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 општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18- аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 

одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе 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 
Министарства. 
Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац 
за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

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

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступци ће се спровести, 
почев од 06. октобра 2021. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени писа-
ним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција, понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија“ 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило). Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасци-
ма пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Држав-
ни службеник на пробном раду, који је засно-
вао радни однос на неодређено време и 
државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже држав-
ни стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној 
табли Министарствa пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде; на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

На основу чл. 66 став 1 и 75 став 1 Зако-
на о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, брoj 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), 
чл. 9. ст. 3, 10. став 1, 11. став 2 и 12 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, брoj: 2/19 и 
67/21) и Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Врховном 
касационом суду Су I-9 3/19-3 од 10.12.2019. 
године, Врховни касациони суд оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се положај попуњава: 
Врховни касациони суд

II Положај који се попуњава: 

Интерни ревизор  
– IV група положаја

Опис послова: Обавља непосреднe и опера-
тивнe послове ревизије; припрема стратешки 
и годишњи план интерне ревизије на осно-
ву процене ризика и оперативно спроводи 
годишњи план интерне ревизије применом 
прописане методологије, усвојених стандарда 
и Етичког кодекса за интерне ревизоре; непо-
средно обавља ревизије система, ревизије 8 
успешности, ревизије информационих техно-
логија, финансијске ревизије и ревизије уса-
глашености са прописима, унутрашњим акти-
ма и уговорима; идентификује, обрађује и 
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документује ревизорске налазе и препоруке; 
врши анализу и оцену квалитета адекват-
ности, поузданости и ефективности у функ-
ционисању интерних контролних механиза-
ма; анализира и оцењује финансијске и друге 
пословне системе и проверава примену зако-
на и поштовања правила интерне контроле; 
сачињава извештаје о обављеним ревизија-
ма које доставља председнику суда и руко-
водиоцу организационе јединице у којој се 
обављају послови који су предмет ревизије; 
даје препоруке у погледу побољшања финан-
сијско-материјалног пословања суда; прати 
извршавање препорука по обављеним реви-
зијама; формира и одржава стални и текући 
ревизорски досије; сачињава годишњи 
извештај о обављеним интерним ревизијама; 
сачињава годишњи извештај о раду интерне 
ревизије у суду коришћењем упитника који 
припрема Централна јединица за хармони-
зацију Министарства финансија; одговоран 
је за заштиту података у обављању послова 
ревизије; пружа саветодавне услуге које се 
састоје од савета, смерница, обуке, помоћи 
или других услуга у циљу побољшања проце-
са управљања судом, управљања ризицима и 
контроле; обавља и друге послове по налогу 
и овлашћењу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке - на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године – дипломирани еко-
номиста или на специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит и испит за овлашћеног интерног реви-
зора у јавном сектору и радно искуство од 
најмање девет година у струци и потребне 
компетенције за ово радно место.

III Изборни поступак ће се спровести у 
више фаза у којима ће се проверавати 
компетенције које су потребне за рад 
на овом положајном радном месту и то:

ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
теста са питањима затвореног типа),
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти увидом у доказ о знању рада на рачунару 
или решавањем задатака практичним радом 
на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писменом симулацијом, на рачунару 
или у папирној форми).

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У одређеној области рада:
- студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација и израда секторских анализа),
- послови ревизије (међународни стандарди 
у области интерне ревизије у јавном секто-
ру и Кодекс струковне етике; методе и алати 
интерне ревизије; ревизија система, ревизија 
успешности, финансијска ревизија и ревизија 
усаглашености са прописима; ревизија свих 
пословних процеса, укључујући и ревизију 
коришћења средстава ЕУ; Повеља интерне 
ревизије; стратешки и годишњи план интер-
не ревизије и спровођење годишњег плана 
интерне ревизије),

- посебна функционална компетенција 
у области рада интерне ревизије у Суду 
(познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада у Суду). 

За одређено радно место: професионал-
нo окружењe, прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о уређењу 
судова, Закон о судијама, Пословник о 
уређењу и раду Врховног касационог суда, 
Судски пословник, Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Врховном касационом суду, Одлука о броју 
судија у судовима).

Релевантни прописи, акти, процедуре, мето-
дологије, софтвери и опрема из делокруга 
радног места, лиценце, сертификати, посеб-
ни прописи (Правилник о заједничким кри-
теријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору, Стандарди интерне ревизије, Етич-
ки кодекс интерне ревизије, приручници 
за интерну ревизију, Закон о буџету, Закон 
о буџетском систему, Уредба о буџетском 
рачуноводству, Правилник о састављању 
финансијских извештаја буџетских корис-
ника; остали прописи из области буџетског 
рачуноводства).

Посебне функционалне компетенције биће 
утврђене најраније 24 сата пре почетка про-
вере.
Провера посебних функционалних компетен-
ција ће се вршити писменим путем (тестом) и 
усменим путем (разговором са кандидатом). 

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и стратешко управљање.

Провера понашајних компетенција ће се 
вршити путем интервјуа базираног на ком-
петенцијама или путем упитника. Након про-
вере компетенција Конкурсна комисија ће са 
кандидатима обавити интервју у циљу про-
цене мотивације за рад на радном месту и 
прихватања вредности државних органа.

IV Трајање рада на положају и место 
рада: Рад на положају траје 4 године, а 
место рада је Београд, Немањина 9.

V Рок за подношење пријава на интерни 
конкурс: Рок је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикацији „Послови“.

VI Пријава на конкурс: Заинтересовани 
кандитати подносе пријаву на конкурс на 
обрасцу: „Пријава на конкурс у државном 
органу“ који је доступан на интернет пре-
зентацији Врховног касационог суда, www.
vk.sud.rs, у рубрици „Јавност рада“. Прија-
ва на конкурс треба да садржи: податке о 
конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите који су услов за 
заснивање радног односа, податак о знању 
рада на рачунару, додатне едукације, радно 
искуство, посебне услове и изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у држав-
ним органима. Пријава на конкурс мора бити 

својеручно потписана и подноси се преко 
поштанске службе или преко судске писарни-
це – шалтер пријема поште, адреса: Врховни 
касациони суд, 11000 Београд, Немањина 9, 
са назнаком „Јавни конкурс“.

VII Право учешћа на конкурсу: Право 
учешћа на конкурсу има пунолетни државља-
нин Републике Србије који има одговарајућу 
стручну спему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Врховном каса-
ционом суду, под условом да му раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са и није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: Кандидат уз пријаву подноси 
писмени доказ о знању рада на рачунару и 
том кандидату се неће вршити провера ком-
петенције дигитална писменост, осим уколи-
ко Конкурсна комисија не одлучи да прило-
жени доказ није довољан, у ком случају ће се 
вршити провера ове компетенције.

IX Остали докази – подносе их само кан-
дидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом а то су: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положе-
ном државном стручном испиту и испиту за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору; исправе којима се доказује радно иску-
ство 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); уверење издато од стране 
Министарства унутрашњих послова о нео-
суђиваности (не старије од 6 месеци); уве-
рење издато од стране суда да против кан-
дидата није покренута истрага за кривична 
дела из надлежности судова и тужилаштава 
(не старије од 6 месеци).

Докази се достављају на наведену адресу. 
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. Кандидати који 
немају положен држани стручни испит, дуж-
ни су да доставе доказ о положеном држав-
ном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на 
јавни конкурс. 

Приликом предаје пријаве на конкурс прија-
ва добија шифру под којом кандидат учест-
вује у даљем изборном поступку. Кандидат 
се обавештава о додељеној шифри у року 
од три дана од дана пријема пријаве, дос-
тављањем кандидату наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. Кандидати који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом биће позвани да, у року 
од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења, доставе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. 
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Кандидати који не доставе наведене дока-
зе, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 

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.

Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама, као поверени посао). 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/16 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 подат-
ке прибавити сама. Документа са подацима 
о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту. Стога је потреб-
но да учесник конкурса у обрасцу пријаве на 
конкурс изричито наведе за коју се од пред-
виђених могућности опредељује, односно да 
ли ће орган прибављати податке о којима се 
води службена евиденција или ће то канди-
тат учинити сам.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интер-
нет презентацији Врховног касационог суда, 
www.vk.sud.rs, у рубрици „Јавност рада“.

Лица задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Биљана Мариновић, тел. 
011/363-5553 и Слађана Миловановић, тел. 
011/363-5577. 

X Место, датум оглашавања јавног кон-
курса и рок за подношење пријава: Јав-
ни конкурс је оглашен на огласној табли и 
веб-страници Врховног касационог суда; на 
порталу е-Управе и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
– публикацији „Послови“.

Датум оглашавања јавног конкурса је 15. 
септембар 2021. године. 
Последњи дан рока за подношење пријава је 
30. септембар 2021. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ  
С МЕДИЈИМА

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 2/2019 
и 67/2021) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-7104/2021 од 
29.07.2021. године, Канцеларија за сарадњу 
с медијима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ  
ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Канцеларија за сарадњу с медијима, 
Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место уредника
у звању самостални саветник,  
у Прес служби - 1 извршилац

Опис послова: Обавља уређивачку редак-
цију садржaja саопштења са конференција 
за новинаре; конципира саопштења са сед-
ница Владе; врши уређивачку редакцију лек-
тура и коректура других обавештења која 
се прослеђују медијима; сарађује са нови-
нарима у Oдељењу на пословима везаним 
за саопштења са конференција за новина-
ре; комуницира са представницима медија, 
запосленима на пословима односа с јавно-
шћу у министарствима, посебним организа-
цијама и службама Владе, ради припреме 
саопштења; организује и координира рад 
новинара у случају ванредних околности; 
обавља и друге послове по налогу начелни-
ка Прес службе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства 
у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

2. Радно место новинарa сарадникa 
за сарадњу са страним медијима

у звању референт, у Прес служби
1 извршилац

Опис послова: Обавља редовну комуника-
цију сa представницима страних медија ради 
пружања техничке помоћи прикупљања 
информација релевантних за њихов рад у 
координацији са телима Владе; посредује у 

организацији интервјуа и давању изјава на 
захтев представника страних медија, дос-
тављањем захтева званичницима у Влади 
и обавештавањем страних медија о зака-
заним терминима; прикупља и распоређује 
извештаје страних писаних и електронских 
медија, изјаве страних званичника и анализе 
страних експерата о актуелним дешавањима 
у држави с посебним освртом на извештаје о 
активностима и ставовима Владе; прикупља 
и разврстава податаке о страним медији-
ма, новинарима, експертима и политичким 
актерима чије деловање утиче на креирање 
медијске слике о нашој земљи; пружа помоћ 
страним новинарима у пратњи међународ-
них делегација током званичних сусрета у 
Влади; дистрибуира прес материјал за пот-
ребе представника страних медија и међуна-
родних организација; прикупља и достваља 
потребан материјал страним новинарима 
током међународних скупова чији је домаћин 
Влада; обавља и друге послове по налогу 
начелника Прес службе

Услови: образовање стечено у средњој шко-
ли у четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање две годи-
не радног искуства у струци; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места.

III Место рада за oба извршилачка рад-
на места: Београд, Немањина 11.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција за оба изршилачка радна 
места:
- организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – „диги-
тална писменост“, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.

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

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место уредника, у звању само-
стални саветник, у Прес служби Канце-
ларије за сарадњу с медијима Владе РС:
Посебна функционална компетенција 
за област рада послови односа с јавно-
шћу (управљање односима с јавношћу, 
менаџмент догађаја, односи с медијима), 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уред-
ба о оснивању Канцеларије за сарaдњу с 
медијима), – провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
делокруга радног места (Закон о Влади, 
Закон о министарствима, Закон о државној 
управи, Пословник о раду Владе) – провера-
ваће се путем симулације (писано).

За радно место новинарa сарадникa за 
сарадњу са страним медијима, у звању 
референт, у Прес служби Канцеларије 
за сарадњу с медијима Владе РС:
Посебна функционална компетенција за 
област рада послови односа с јавношћу 
(стратегије и канали комуникације, односи с 
медијима), провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
делокруга радног места (Закон о Влади и 
Закон о министарствима), провераваће се 
писано путем есеја.

3. Понашајне компетенције за оба извр-
шилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс: врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Канцеларије за сарадњу с медијима или 
у штампаној верзији на писарници Канце-
ларије за сарадњу с медијима, Немањина 
11, Београд. Приликом предаје пријаве на 
јавни конкурс, пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак. Подносиоци пријаве се 
обавештавају о додељеној шифри у року од 

три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења. Доказ 
који се прилаже уз образац пријаве је писани 
доказ о знању рада на рачунару. Кандидати 
који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени 
провере компетенције „дигитална писменост“ 
сем уколико комисија одлучи да се приложе-
ни доказ не може прихватити као доказ којим 
се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „дигитална писменост“.

VII Остали докази које прилажу кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима 
за радно место; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (уко-
лико кандидат има положен државни стручни 
испит) / кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосуд-
ном испиту.

Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Документа о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод 

из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту.

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

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

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Канцеларије 
за сарадњу с медијима, Немањина 11, 11000 
Београд.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
04. oктобра 2021. године, о чему ће кандида-
ти бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провере општих функционалних компе-
тенција, посебних функционалних компе-
тенција, понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Канцеларије за сарадњу с 
медијима (Немањина 11). Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
електорнске адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

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

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

XII Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу, у периоду од 10 
до 12 часова: Сања Виг, тел: 011/361-0155, 
Канцеларија за сарадњу с медијима.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Канце-
ларије за сарадњу с медијима, Немањина 11, 
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11000 Београд, или предају непосредно на 
писарници Канцеларије за сарадњу с медији-
ма, Немањина 11, Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места (назив радног места)”.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут засни-
вају 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 поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати 
са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

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

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији и огласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21), а у вези са чланом 27к Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), Геолошки завод 
Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У ГЕОЛОШКОМ 
ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 
Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за припрему 
и извођење палеонтолошких 
истраживања – палеонтолог 

истраживач
у звању саветник, у Групи за 

палеонтологију, у Одељењу за израду 
основне геолошке карте,  

у Сектору за регионалну геологију
1 извршилац

Опис послова: Врши преглед препарата, 
врши одређивање фосилног садржаја из 
палеопалинолошких препарата; анализира и 
утврђује старост и стратиграфску припадност 
детерминисаног материјала; врши истражи-
вања на терену; припрема палеонтолошки 
извештај у циљу разврставања картираних 

јединица по периодама; учествује у изради 
геолошких карата, студија, програма; ради 
на оптичким иструментима (микроскопи и 
лупе), ради са опасним киселинама, њиховим 
парама и минералним уљима у „палеонто-
лошким кадамаˮ; учествује у међународним 
пројектима геолошких истраживања из доме-
на палеонтолошких истраживања; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области Гео-науке (геологија) (сту-
дијски програм Геологија – модул: Палеон-
тологија) на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен стручни испит, 
положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места. 

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор канди-
дата врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом. Кандидати-
ма који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

1. Провера општих функционалних 
компетенција:
- организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару или увидом у одговарајући серти-
фикат);
- пословна комуникација – провераваће се 
путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције – „дигитална писме-
ност“, 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. Коми-
сија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оце-
ни поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs

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

- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – провераваће се 
путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада студијско-анали-
тички послови (израда секторских анализа) 
– провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон 
о рударству и геолошким истраживањима) – 
провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи 
и акти из делокруга радног места – Правил-
ник о садржини пројеката геолошких истра-
живања и елабората о резултатима геолош-
ких истраживања) – провераваће се путем 
усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б 
категорије) – провераваће се увидом у при-
ложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) нео-
пходно је да кандидат уз пријавни образац 
достави и возачку дозволу у овереној фото-
копији.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Гео-
лошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

3. Провера понашајних компетен-
ција: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провера ће се вршити 
путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама за сва радна 
места. 

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

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Геолошки 
завод Србије, Београд, Ровињска 12, 11124 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лицe којe je задуженo за давање 
обавештења: Јована Стикић, контакт теле-
фон: 064/8505-813, од 10 до 12 часова.

VII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учесник 



Бесплатна публикација о запошљавању 1715.09.2021. |  Број 951 |   

Администрација и управа

конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

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

IX Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Геолошког завода 
Србије и Службе за управљање кадровима 
или у штампаној верзији у писарници Гео-
лошког завода Србије, Београд, Ровињска 
12. Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинскоj управи. Законом 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 18/16 и 95/18-аутентич-
но тумачење) је, између осталог, прописа-
но да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 

и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

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

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Геолошког заво-
да Србије.

XII Врста радног односа: Радно место 
попуњава се заснивањем радног односа на 
неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 4. октобра 2021. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или имејл-адресе које су навели у 
својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са коми-
сијом обавиће се у просторијама Геолош-
ког завода Србије, Београд, Ровињска 12. 
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање 
радног односа. Пробни рад је обавезан за 
све који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. 
Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао рад-
ни однос на неодређено време, а који нема 

положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Геолошког завода 
Србије. Овај конкурс се објављује на интер-
нет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној 
табли Геолошког завода Србије, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-7104/2021 од 29. јула 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно 
место: Генерални секретаријат Владе, Бео-
град, Немањина 11
 
II Радно место које се попуњава:

Радно место за послове стручне 
подршке у пословима координације 
и анализе политика и пословима у 
вези са европским интеграцијама

у Групи за послове координације, 
анализу политика и послове у вези 

са процесом интеграције у Европску 
унију у Сектору за планирање, надзор, 

координацију политика и послове  
у вези са процесом интеграције у 
Европску унију, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у разматрању 
образложења, које прати нацрт закона или 
другог акта које министарства и посебне 
организације достављају Влади на усвајање, 
у смислу садржинске усклађености са усвоје-
ним политикама и приоритетима Владе; 
указује на неусклађеност образложења акта 
са усвојеним политикама и приоритетима 
Владе; учествује у састанцима организова-
ним ради посредовања око усаглашавања 
мишљења предлагача и другог министар-
ства или посебне организације; учествује 
у припреми инструкција, информативних 
материјала методологије, анализа и пре-
порука за годишњи процес дефинисања 
стратешких приоритета; организује посло-
ве прикупљања, обраде и обједињавања 
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материјала у вези са припремом предлога 
листе средњерочних и краткорочних стра-
тешких приоритета Владе; прати примену 
аката Владе, обавља анализу ефеката и пра-
ти и учествује у јавној расправи у погледу 
заступљености усвојене политике и прио-
ритета Владе; сарађује у припреми израде 
анализа, припреме, имплементације и пред-
стављања развојних пројеката у области 
европских интеграција и учествује у посло-
вима праћења прописа Европске уније и дру-
гим пословима у вези са процесом европских 
интеграција; и обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из 
области друштвено-хуманистичких наука 
или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и најмање 
три године радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

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

У изборном поступку проверавају се следеће 
опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникацијa – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – „диги-
тална писменост“, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 

испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

- Послови међународне сарадње/европских 
интеграција (основе правног и политичког 
система ЕУ и познавање прописа ЕУ у кон-
тексту праћења и усклађивања прописа РС 
са прописима и стандардима ЕУ) – провера-
ваће се писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора укључујући способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа, 
методологија праћења, спровођења, вред-
новања и извештавања о ефектима јавних 
политика) – провераваће се писмено путем 
писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за 
радно место – Енглески језик, ниво А2 – про-
вераваће се увидом у сертификат или писме-
ним путем.

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 страних језика који су траже-
ни конкурсом), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који сте приложили уместо усмене 
провере.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Гене-
ралног секретаријата Владе www.gs.gov.rs. 

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет), провераваће се путем 
психометријских тестова – стандардизова-
ни инструмент (писмено), узорка понашања 
и интервјуа базираном на компетенцијама 
(усмено).

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

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

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења: Наташа Ковачевић, тел: 
011/36-17-745, Генерални секретаријат Вла-
де, од 10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријаве је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Генералног секретаријата 
Владе или у штампаној верзији на писарници 
Генералног секретаријата Владе, Немањина 
11, Београд.

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство) и оригинал или оверена фото-
копија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.
Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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 општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима/уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који 

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потреб-
но је да кандидат у делу изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених еви-
денција. 

XIII Рок за подношење доказа: Кан-
дидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом позивају се да у року 
од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на наведену адресу Генералног 
секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

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

Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, којим је прописано да су канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. 

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
15. октобра 2021. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на имејл адресе 
и контакт телефоне које су навели у својим 
пријавама.
Провера општих и посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће 
се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Генералног секретаријата 
Владе (Немањина 11). Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасци-
ма пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 

е-Управе, на огласној табли, веб-страници 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, може се пре-
узети на званичној  интернет  презента-
цији Генералног секретаријата Владе или у 
штампаној верзији на писарници Генералног 
секретаријата Владе, Београд, Немањина 11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Београд, Немањина 6

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“, бр. 2/19 и 
67/21), Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 брoj: 112-4903/2021 oд 28. маја 2021. 
гoдинe и Закључкa Комисије 51 брoj: 112-
7066/2021 oд 29. јула 2021. гoдинe о измени 
Закључка Комисије 51 брoj: 112-4903/2021 oд 
28. маја 2021. гoдинe, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Дирекција за железнице, Београд, 
Немањина 6

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за подсистем енергија
у Одсеку за прописе, стабилне 

структурне подсистеме, железничка и 
метро возила, у Одељењу за регулисање 

безбедности и интероперабилности  
у железничком саобраћају, жичаре  
и метро, у Дирекцији за железнице,  

у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља стручне послове у 
поступку издавања дозвола за подсистем 
енергија; обавља анализу достављене доку-
ментације и контролише испуњеност услова 
за издавања сертификата о усаглашености и 
сертификата о погодности за употребу еле-
мента стабилних структурних подсистема на 
које су примењени национални железнички 
технички прописи; учествује у поступцима 
издавања сертификата за обављање одр-
жавања подсистема енергија; учествује у 
периодичним проверама о испуњености усло-
ва за поседовање сертификата за обављање 
одржавања подсистема енергија; учествује 
у припреми за објављивање Техничких спе-
цификација интероперабилности (ТСИ) за 
подсистем енергија и у вези са захтевима 
за одступање од примене ТСИ; учествује у 
поступцима давања сагласности на акте који 
се односе на индустријски колосек, индус-
тријску железницу, индустријску железницу 
узаног колосека, узани и уплетени индус-

тријски колосек и туристичко – музејску 
железницу; израђује стручне основе за доно-
шење подзаконских аката из области под-
система енергија; учествује у остваривању 
међународне сарадње, посебно са Агенцијом 
за железнице ЕУ и органима других држава 
надлежним за безбедност и интероперабил-
ност у железничком саобраћају; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
стручне области електротехничко инжењер-
ство на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 3 године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

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

IV Трајање радног односа: Радни однос 
заснива се на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, 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 компетенција. Положен 
државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

V Место рада: Београд.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 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. 

У изборном поступку проверавају се: 

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

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

2. Посебне функционалне компетен-
ције: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон 
о безбедности у железничком саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 41/18) и Закон 
о интероперабилности железничког система 
(„Службени гласник РС“, број 41/18) – прове-
раваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
делокруга радног места - подзаконски акт 
донет на основу Закона о безбедности у 
железничком саобраћају и Закона о интеро-
перабилности железничког система – и то: 
Правилник о техничким условима које мора 
испуњавати подсистем енергија („Служ-
бени гласник РС“, брoj 6/20), Правилник о 
одржавању подсистема енергија („Службе-
ни гласник РС“, брoj 106/15) и Правилник о 
оцењивању усаглашености чинилаца инте-
роперабилности и елемената структурних 
подсистема, верификацији структурних под-
система и издавању дозвола за коришћење 
структурних подсистема („Службени гласник 
РС“, брoj 5/16) – провераваће се путем симу-
лације (писано).

Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – cтрани језик 
(Енглески или немачки– ниво Б2) – провера-
ваће се путем разговора са кандидатом.

3. Понашајне компетенције: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност и посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писа-
но) и интервјуа базираном на компетенција-
ма (усмено).

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

Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Дирекције за железнице, www.raildir.gov.rs.

VI Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-

курса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Дирекције за железнице, 
www.raildir.gov.rs и на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs или у штампаној верзији на писарници 
Дирекције за железнице, Београд, Немањина 
6, доступан радним даном од 7.30 до 15.30.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

VIII Лицa којa су задужена за давање 
обавештења:  Гордана Коцић, тел: 
011/3618-216, 063/628-393, Дирекција за 
железнице.

IX Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Дирек-
ција за железнице, Немањина 6, 11000 Бео-
град, или се подносе непосредно на писар-
ници Дирекције за железнице, Немањина 6, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”.

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

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају 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 општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 

95/2018-аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма. Потребно је да кандидат у делу Изјава* 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од пет 
(5) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе 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 
Дирекције за железнице. 

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 1. октобра 2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на адре-
се који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Дирекције за желез-
нице (Немањина 6, трећи спрат). Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или имејл-адресе) које наведу у својим 
пријавама.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао директор Дирекције за 
железнице 

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли 
Дирекције за железнице, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима:  

http://www.raildir.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

ПАНЧЕВО

СНЕЖАНА ЈУКИЋ
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

26000 Панчево
Др Светислава Касапиновића 22а

Правни послови

УСЛОВИ: основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer Outlook). 
Слање пријава за посао мејлом: advjukic@
gmail.com.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Основно јавно тужилаштво у Смедереву, на 
основу члана 34 Закона о јавном тужилаштву 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 
121/12, 101/13, 117/14, 106/15 и 63/16), чла-
нова 49 и 61 Закона о дружавним службени-
цима („Службени гласник Републике Србије“ 
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним огранима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
2/2019 и 67/2021), Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компе-
тенција, критеријума и мерилима за избор на 
извршилачка радна места у судовима и јав-
ним тужилаштвима („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 30/19), члана 8 став 1 и 
став 2 тачке 1 и 2 Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места 
у Основном јавном тужилаштву у Смеде-
реву А бр. 76/19 од 11.03.2019. године (са 
изменама од 01.07.2019. године, 28.02.2020. 
године и 27.05.2021. године, на које изме-
не је министар правде дао сагласности број 
100-00-253/2019-03 од 08.07.2019. годи-
не, 20.03.2020. године и 25.06.2021. годи-
не), Кадровског плана Министра правде за 
2021. годину број 119-01-194/2020-03 од 
27.04.2021. године и одлуке Основног јавног 
тужилаштва у Смедереву А број 234/21 од 
07.09.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких 

радних места
у Основном јавном тужилаштву  

у Смедереву

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Основно јавно тужилаштво у Смеде-
реву, Смедерево, Омладинска 1

II Радна места која се попуњавају:

1. Секретар тужилаштва
у звању самосталног саветника

1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу у 
вршењу послова управе према овлашћењи-
ма и упутствима јавног тужиоца, руководи 
и одговара за рад писарнице и дактилоби-
роа, води јединствену кадровску евиденцију, 
води уписник „П“, учествује у припреми и 
изради нормативних аката које доноси јав-
ни тужилац и стара се о њиховом извршењу, 
учествује у припреми и изради програма 
рада, извештаја о раду, издаје уверења о 
радном стажу проведеном у Тужилаштву и 
друге потврде које се односе на радне одно-
се, учествује у раду конкурсне комисије и 
обрађује предлоге и одлуке ове комисије, 
припрема решења из радног односа радни-
ка у Тужилаштву о заснивању и престанку 
радног односа, распоређивању радника на 
радна места, врши и друге послове по нало-
гу јавног тужиоца.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне 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 сту-
дијама на факултету, положен правосудни 
испит и пет година радног искуства у стру-
ци и најмање две године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита 
и потребне компетенције за ово радно место.

2. Тужилачки помоћник  
– виши тужилачки сарадник
у звању самосталног саветника

1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује тужилачке акте, узима 
на записник кривичне пријаве, поднеске и 
изјаве грађана, самостално предузима про-
цесне радње, врши под надзором и по упут-
ствима јавног тужиоца, односно заменика 
јавног тужиоца послове предвиђене законом 
и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног право-
судног испита и  потребне компетенције за 
ово радно место.

3. Тужилачки помоћник  
– тужилачки сарадник

у звању саветника
1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду у предмети-
ма мање сложености, прати судску праксу, 
израђује нацрте једноставнијих аката, узи-
ма на записник кривичне пријаве, поднеске 
и изјаве грађана, врши под надзором и по 
упутствима јавног тужиоца, односно замени-
ка јавног тужиоца послове мање сложености 
предвиђене законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјал-
стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција
Свим кандидатима кoји учествују у изворном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције и то:

Посао се не чека, посао се тражи
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- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста);
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако кандидат поседује вежећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на тра-
женом нивоу 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 дока-
за одлучити да ли ће моћи или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног јавног тужилаштва у Смедереву 
(sd.os.jt.rs).

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

За радно место под редним бројем 1) – 
секретар тужилаштва:
- Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву 
– познавање прописа релевантних за тужи-
лачку управу (провера ће се вршити писаним 
путем, тестом и усменим путем – разговором 
са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место секретар тужилаштва – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
нормативних и других аката јавнотужилач-
ке управе (провера ће се вршити писаним 
путем, тестом и усменим путем – разговором 
са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место секретар тужилаштва – знање 
и вештине везане за организацију и коорди-
нацију унутрашњих организационих једини-
ца јавног тужилаштва (провера ће се врши-
ти писаним путем, тестом и усменим путем 
– разговором са кандидатом).

За радно место под редним бројем 2) – 
тужилачки помоћник - виши тужилачки 
сарадник:
- Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву 
(провера ће се вршити писаним путем, тес-
том или усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
тужилачких аката (провера ће се вршити 
писаним путем, тестом и усменим путем – 
разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – вештине 

управљања преткривичним поступком (про-
вера ће се вршити писаним путем, тестом и 
усменим путем – разговором са кандидатом).

За радно место под редним бројем 3) 
– тужилачки помоћник – тужилачки 
сарадник:
- Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву 
(провера ће се вршити писаним путем, тес-
том или усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
тужилачких аката (провера ће се вршити 
писаним путем, тестом и усменим путем – 
разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – вештине 
управљања преткривичним поступком (про-
вера ће се вршити писаним путем, тестом и 
усменим путем – разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су: управљање 
информацијама, управљање задацима и 
остваривање разултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет, и њихову проверу 
вршиће дипломирани психолог на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама и 
упитника.

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

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од 15 дана рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмет-
ном конкурсу. База питања биће објављена 
на интернет станици тужилаштва (sd.os.jt.rs).

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Место рада: Смедерево, стално седиште: 
Омладинска 1.

V Трајање радног односа: радни однос са 
заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: држа- 
вљанство Републике Србије; да је уче- 
сник конкурса пунолетан; да има пропи-
сану стручну спрему и да испуњава усло-
ве одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкруса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци 
(ч. 45. став 1. Закона о дружавним службе-
ницима)

VII Образац пријаве на конкурс и дока-
зи који се прилажу: Пријава на конкурс 
подноси се на Обрасцу пријаве за одгова-
рајуће радно место. Образац је доступан на 
интернет страници Основног јавног тужи-
лаштва у Смедереву или у штампаној верзији 
у Управи тужилаштва (Смедерево, Омладин-
ска 1). Образац пријаве мора бити својеруч-
но потписан. Образац пријаве на конкурс 

садржи: податке о конкурсу, личне податке 
– адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа, податак о знању рада 
на ручунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство, посебне 
услове, добровољно дату изјаву о припадно-
сти националној мањини, посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступци-
ма у државним органима. Пријава на јавни 
конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу: Основно јавно тужи-
лаштво у Смедереву, Смедерево, Омладинска 
1. Приликом пријема пријаве на јавни кон-
курс пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учестувује на јавном конкур-
су. Подносилац пријаве биће обавештен о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве на начин на који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и које испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (мејл-адресе или бројеве теле-
фона) које су навели.

Провера свих компентенција ће се вршити у 
просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Смедереву, Омладинска 1. Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефо-
на и или мејл адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа 
са комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не ста-
рији од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци (не 
старије од 6 месеци); потврда да кандидату 
раније није престајао радни однос у дружав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа (само они кандидати који су 
радили у државном органу); оверена фото-
копија дипломе којом се потрвђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); уверење о 
положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима. Кандидати без 
положеног дружавног испита за рад у држав-
ним органима примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног 
рада; сертификат или други доказ о позна-
вању рада на рачунару (уколико поседује 
исти); Образац 1 – Изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступка („Службени гласник 
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Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је 
између осталог да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибати сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном државном иститу, уве-
рење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затовара од најмање шест 
месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Кандида-
ти који су успешно прошли фазе изворног 
постука пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку,односно који на основу доставље-
них или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писаним путем се оба-
вештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адре-
су наведену у огласу.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележни-
ка (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 управама, као повере-
ни посао).

X Рок за подношење пријава: 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

XI  Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основ-
ном јавном тужилаштву у Смедереву, Омла-
динска 1, Смедерево, са назнаком „Пријава 
на јавни конкурс – за извршилачко радно 
место“ (навести назив радног места за које 
се подноси пријава).

XII Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама 
њихове пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компентен-
ција конкурсна комисија ће обавестити о 
времену и месту провере посебних функцио-
налних компетанција, а потом и о времену и 

месту провере понашајних компетенција и на 
крају обавити интервју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Радица 
Живојиновић, административно-технички 
секретар у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву, контакт телефон: 026/46-22-140 
или зграда тужилаштва у Смедереву, Омла-
динска 1, канцеларија 1 на 1. спрату.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве биће одбачене Закључком комисије. Свака 
фаза изборног поступка у селекцији кандида-
та биће елиминациона. Информације о мате-
ријалима за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Основног јавног тужилашт-
ва у Смедереву (sd.os.jt.rs). Обавештавају се 
учесници јавног конкурса да ће се докумен-
тација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног јавног тужилаштва у 
Смедереву (sd.os.jt.rs), на порталу е-Упра-
ве, огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Основно јавно тужилаштво у Смедереву, на 
основу члана 34 Закона о јавном тужилаштву 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 
121/12, 101/13, 117/14, 106/15 и 63/16), чла-
нова 61 и 170 Закона о дружавним службени-
цима („Службени гласник Републике Србије“ 
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18), чланова 25 и 26 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење), члана 9 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним огранима („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 2/2019 
и 67/2021), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, кри-
теријума и мерилима за избор на извршилачка 
радна места у судовима и јавним тужилашт-
вима („Службени гласник Републике Србије“ 
број 30/19), члана 10 став 2 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву А бр. 76/19 од 11.03.2019. годи-
не (са изменама од 01.07.2019. године, 
28.02.2020. године и 27.05.2021. године, на 
које измене је министар правде дао саглас-
ности број 100-00-253/2019-03 од 08.07.2019. 
године, 20.03.2020. године и  25.06.2021. 
године), Кадровског плана Министра правде 
за 2021. годину број 119-01-194/2020-03 од 
27.04.2021. године и одлуке Основног јавног 
тужилаштва у Смедереву А број 235/21 од 
07.09.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

У ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 
У СМЕДЕРЕВУ

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Основно јавно тужилаштво у Смедереву, 
Смедерево, Омладинска 1

II Радно место које се попуњава:

Правосудни стражар,  
намештеник IV врсте

1 извршилац

Опис послова: Утврђује идентитет и разлоге 
доласка лица у просторије Тужилаштва, по 
потреби претреса лица и ствари и одузима 
предмете којима би се могла угрозити без-
бедност лица и имовине, забрањује улазак 
у просторије Тужилаштва лицу са оружјем, 
опасним оруђем, под дејством алкохола и 
других омамљујућих средстава, забрањује 
неовлашћеном лицу улазак у просторије 
Тужилаштва, удаљава из просторија лице 
које се не придржава његове забране или 
омета ред и мир, задржава лице затечено у 
вршењу кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности и о томе одмах оба-
вештава орган унутрашњих послова, штити 
имовину и лица у просторијама Тужилашт-
ва, сачињава писмени извештај у случају 
употребе средстава принуде у који уноси 
податке о лицу против кога је средство при-
нуде употребљено и разлозима за употребу, 
врши послове везане за заштиту од пожара, 
обавља и друге послове по налогу непосред-
но надређеног.

Пословни центри НСЗ
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Услови: средња школска спрема III или IV 
степен, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, здравствена (психофизичка) 
способност и обученост за руковање ватре-
ним оружјем и најмање једна година радног 
искуства.

III Место рада: Смедерево, стално 
седиште: Омладинска 1.

IV Трајање радног односа: Радни однос са 
заснива на неодређено време.

V Општи услови за  запослење: 
држављанство Републике Србије; да је 
учесник конкурса пунолетан; да има про-
писану стручну спрему и да испуњава усло-
ве одређене законом и  Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкруса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Образац пријаве на конкурс и дока-
зи који се прилажу: Пријава на конкурс 
подноси се на Обрасцу пријаве за одго-
варајуће радно место. Образац је досту-
пан на интернет страници Основног јавног 
тужилаштва у Смедереву или у штампаној 
верзији у Управи тужилаштва (Смедерево, 
Омладинска 1). Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан. Образац пријаве на 
конкурс садржи: податке о конкурсу, лич-
не податке – адресу становања, телефон, 
електронску адресу, образовање, стручне 
и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак 
о знању рада на ручунару, податак о знању 
страног језика, додатне едукације, радно 
искуство, посебне услове, добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањи-
ни, посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним орга-
нима. Пријава на јавни конкурс може се 
поднети путем поште или непосредно на 
адресу: Основно јавно тужилаштво у Смеде-
реву, Смедерево, Омладинска 1. Приликом 
пријема пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац прија-
ве учестувује на јавном конкурсу. Подноси-
лац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

VII Остали докази које прилажу уз 
пријаву: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не ста-
рији од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци (не 
старије од 6 месеци); потврда да кандидату 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа (само они кандидати који су 
радили у државном органу); оверена фото-
копија дипломе којом се потрвђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству (потврде, решења, 
уговори и друга акта из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); доказ о 
обучености за руковање ватреним оружјем, 
оригинал или оверена фотокопија; Образац 

1 – изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступка („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 18/2016) прописано је 
између осталог да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибати сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затовара од најмање 
шест месеци.

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

VIII Рок за подношење пријава: 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

IX Адреса на коју се подносе прија-
ве на јавни конкурс: Пријаве се подносе 
поштом Вишем јавном тужилаштву у Смеде-
реву, Омладинска 1, Смедерево, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс – за намештеничко 
радно место“ (навести назив радног места за 
које се подноси пријава).

X Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама 
њихове пријаве. 

У изборном поступку, оцењиваће се испуње-
ност услова према тексту огласа, усаглаше-
ном са описом радног места у Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву.

XI Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Радица 
Живојиновић, административно-технички 
секретар у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву, контакт телефон 026/46-22-140 
или зграда тужилаштва у Смедереву, Омла-
динска 1, канцеларија број 1 на 1. спрату.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. 

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

Образац пријаве на конкурс се може се наћи 
на сајту Основног јавног тужилаштва у Сме-
дереву (sd.os.jt.rs).

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

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

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног јавног тужилаштва у 
Смедереву (sd.os.jt.rs), на порталу е-Упра-
ве, огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

ЗРЕЊАНИН 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

Виши судијски сарадник
у звању самосталног саветника

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пуноле-
тан, да учеснику раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности и радног односа, да учесник 
конкурса има општу здравствену способност 
за рад, да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: завршен правни факултет 
односно стечено високо образовање из нау-
чне области правне 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 сту-
дијама на факултету; положен правосудни 
испит; најмање две године радног искуства 
у струци након положеног правосудног испи-
та и потребне компетенције за рад на овом 
радном месту.

Опис послова радног места: помаже судији 
у раду и реферисању, проучава правна 
питања у вези са радом судија у појединим 
предметима, израђује нацрте судских одлука 
и припрема правне ставове за публиковање, 
узима на записник тужбе, предлоге и друге 
поднеске и изјаве странака, врши самостал-
но или под надзором и по упутствима судије 
друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда. Положен државни 
испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан 
за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу.

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

Провера општих функционалних компетен-
ција: организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити 
писаним путем – тест), дигитална писменост 
(провера ће се вршити решавањем задатка 
практичним радом на рачунару или увидом 
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у доказ о познавању рада на рачунару), 
пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писаним путем – тест). Напомена: У погле-
ду провере опште функционалне компетен-
ције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интенета, 
обради текста и табела, табеларне калкула-
ције), ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведе-
них области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу рад на рачу-
нару), достави и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Провера сваке 
од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Кандидати 
који су освојили један бод у провери одређе-
не компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функционал-
них компетенција врши се провера посебних 
функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компетен-
ције за одређено радно место: поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских 
одлука и других аката (провера ће се врши-
ти писаним путем – тест), поседовање знања 
и вештина за израду нацрта сентенци о зау-
зетим правним ставовима (провера ће се 
вршити писаним путем – тест), поседовање 
вештина презентације, вештина управљања 
поступком и вештина извештавања у предме-
тима – провераваће се усменим путем (разго-
вор са кандидатом).

Време за израду писаног задатка не може 
бити дуже од једног сата. Време за припрему 
усменог задатка не може бити дуже од три-
десет минута.

Провера понашајних компетенција и то: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, те изградња 
и одржавање професионалних односа. Про-
вера понашајних компетенција ће се вршити 
интервјуом са психологом.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на свим 
радним местима и прихватање вредности 
државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

Докази који се прилажу уз пријаву: Уз 
пријаву на конкурс учесник је дужан да 
достави следеће доказе: 1. биографија, 2. 
оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије, 3. ориги-
нал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, 4. оригинал или оверена 
копија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, 5. оригинал или оверена копија 
доказа о положеном правосудном испиту, 
6. оригинал или оверена копија потврде да 
учеснику раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стра-
не државног органа у коме је учесник кон-
курса био у радном односу, 7. оригинал или 
оверена копија лекарског уверења о општој 
здравственој способности за рад, 8. уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 

на казну затвора од најмање шест месеци 
(не старије од шест месеци) издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова РС, 9. 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци) и 10. други докази о стеченим 
знањима и вештинама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или копији која 
је оверена код јавног бележника. Сви докази 
прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преве-
дени на српски језик од стране овлашћеног 
судског тумача.

Место и време провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије пријаве су благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, конкурсна комисија ће спро-
вести изборни поступак, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама. Изборни поступак 
ће започети по истеку рока за подношење 
пријава. Провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних фунционал-
них компетенција, провера понашајних комп-
тенција, као и интервју са комисијом обавиће 
се у просторијама Привредног суда у Зрења-
нину, Кеј 2. октобра 1.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа у издању огла-
са Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Маја Војнов, секретар Суда, 
тел. 023/561-929.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава 
на конкурс подноси се путем поште, Прив-
редном суду у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1, 
са назнаком „За јавни конкурс - не отварати”.

Напомене: Пријава на конкурс врши се на 
обрасцу који је саставни део овог огласа и 
може се преузети са интернет странице Прив-
редног суда у Зрењанину. Приликом предаје, 
пријава добија шифру под којом лице учест-
вује у даљем изборном поступку. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од 3 (три) дана од пријема пријаве. 
У изборном поступку Комисија може да про-
верава само оне компетенције које су наве-
дене у огласу о конкурсу и на начин који је 
наведен у конкурсу. Кандидати ће о датуму 
и времену провере, бити обавештени путем 
контакт бројева телефона које наведу у 
пријавама. Кандидати међу којима се спро-
води изборни поступак обавештавају се о 
томе да почиње изборни поступак најмање 
три дана пре отпочињања изборног поступ-
ка. Канадидат који се не одазове позиву да 
учествује у провери једне компетенције оба-
вештава се да је искључен из даљег тока 
изборног поступка. Документи о чињеница-

ма о којима се води служебна евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван и уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија ће 
одбацити. Обавештавају се учесници конкур-
са да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.

Привредни суд у Зрењанину не врши дискри-
минацију на основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове.

Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији и 
огласној табли Привредног суда у Зрењани-
ну и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање „Послови”.

Трговина и услуге

„ТЕПИХТРАВА“ ДОО
11000 Београд – Палилула, Вишњичка 65

Продавац у расаднику
на одређено време, место рада 

Палилула
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство. Директно 
упућивање кандидата према договореним 
терминима за разговор. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 064/1206-889. Слање 
пријаве за посао на e-mail: tepihtravagarden@
gmail.com. Трајање конкурса: 30.11.2021.

СЗР “ЏООВА ДОМАЋА 
ПОСЛАСТИЧАРНИЦА”

11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 221
тел. 064/1524-703

Посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме 
у било којем занимању. Пријаве слати у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ECOENERGY 2018“ DOO KRAGUJEVAC
e-mail: ecoenergykg@gmail.com

тел. 062/8270-171

Обрачунски радник

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, предност 
економска струка; пожељно радно иску-
ство 12 месеци, али може и краће; обавезно 
знање рада на рачунару; возачка дозвола Б 
категорије – пожељна. Кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе послодавцу 
на e-mail: ecoenergykg@gmail.com или могу 
да се јаве на контакт телефон: 062/8270-171, 
најкасније до 20.09.2021. године.
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Трговина и услуге

„БЕВЕТИ“ ДОО
21000 Нови Сад

тел. 064/8200-536
e-mail: nemanja.hadzic@bevetti.rs

Магационер
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у 
било ком занимању. Слање пријаве за запос-
лење мејлом, јављање кандидата на контакт 
тел. 064/8200-536. Рок за пријаву на конкурс 
је до 01.10.2021.

„МИЛ МАР УСЛУГЕ“ ДОО
Београд, Љубе Тадића 30

e-mail: agencija.success@gmail.com

Хигијеничари
2 извршиоца

УСЛОВИ: Тражимо раднике за чишћење 
стамбених зграда и пословних просторија. У 
раду се примењују савремена технологија и 
савремена хемијска средства. Контакт теле-
фон: 064/6415-858, имејл-адреса: agencija.
success@gmail.com.

„ADRIACORE“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 52/33

Машинбравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
у наведеном занимању, радно искуство 3 
године у струци, возачка дозвола Б катего-
рије, пожељна возачка дозвола Ц катего-
рије, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати 
на e-mail: office@adriacore.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

DOO „SUPER BOX”
32000 Чачак, Булевар Танаска Рајића 177

Офсет машиниста
на одређено време 3 месеца,  

уз могућност заснивања радног  
односа на неодређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, офсет 
машиниста; радно искуство најмање 12 месе-
ци на наведеним пословима. Рад у сменама.

Помоћни радник у штампарији
на одређено време 3 месеца,  

уз могућност заснивања радног  
односа на неодређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, степен 
стручне спреме и радно искуство. Рад у сме-
нама. Предвиђен пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Кандидати се могу јавити лично у 
просторије послодавца сваког радног дана 
од 09.00 часова или пријаве слати на e-mail: 
mirjanasuperbox@gmail.com. 

ДОО „МОКА”
32000 Чачак 

Симе Сараге бб.

Радник на слагању  
и паковању пецива

на одређено време до 24 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум основно образовање, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама.

Радник на припреми теста
на одређено време до 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум основно образовање; 
без обзира на радно искуство, али предност 
имају радници са искуством у прехрамбеној 
индустрији. Рад у сменама.

Магационер
на одређено време до 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум основно образовање; без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама. 

ОСТАЛО: Кандидати се могу јавити лично у 
просторије послодавца, сваког радног дана 
од 08.00 до 15.00 часова или да позову на 
телефоне: 069/8201-685 (Драган Панића) и 
069/8201-680 (Саша Карамарковић). Трајање 
конкурса: 30.09.2021. године

РЕСТОРАН „МАРКА“
11000 Београд 

Маршала Бирјузова 1
тел. 062/962-8791 

Посластичар
на одређено време

2 извршиоца

Пица-мајстор
на одређено време

2 извршиоца

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спре-
ме. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: marka.restoran@gmail.
com или да се јаве на наведени број теле-
фона.

„ЕЛЕКТРОТОП” ДОО
Аранђеловац – Бања

тел. 060/3103-209
e-mail: maloprodaja.ar @gmail.com

Продавац у продавници 
електроматеријала

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен електроструке; возачка 
дозвола Б категорије; познавање рада на 
рачунару; пробни рад 1 месец; рад у смена-
ма. Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију треба да доставе послодавцу на 
e-mail: maloprodaja.ar @gmail.com или могу 
да се јаве на контакт телефон: 060/310-3209, 
најкасније до 20.09.2021.

ДОО “ЕДИ”
18000 Ниш 

Матејевачки пут 19

Радник на кетлерици – округло 
ланчање

3 извршиоца

Кројач

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стру-
чне спреме; радно искуство: 6 месеци. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл-адресу: office@edi.rs или се јављају на 
контакт телефон: 063/433-696.

„MD TRADE“ DOO
18000 Ниш 

Жарка Ђурића 12а

Инсталатер грејања – помоћни 
радник

Хигијеничар – чистачица
за рад у Гаџин Хану

Радник на пластификацији лимова  
и фарбању

за рад у Гаџин Хану

УСЛОВИ: Превоз је организован од стра-
не послодавца. Заинтересовани кандидати 
јављају се на контакт телефоне: 018/224-114 
и 063/725-2085 или лично на адресу посло-
давца у Нишу, радним данима од 08.00 до 
16.00 часова.

„VOSSLOH MIN SKRETNICE“ DOO
18000 Ниш 

Булевар 12. фебруара бб.

Референт у рачуноводству и 
књиговодству

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из 
области финансија или економије; минимум 
3 године радног искуства на истим или слич-
ним пословима; добро познавање енглес-
ког језика; напредно знање алата MS Office 
пакета, нарочито Excel-а; предност позна-
вање рачуноводствених програма. Опис 
посла: припрема финансијских и пореских 
извештаја, обрада пореских пријава, вођење 
финансијске документације, комуникација 
са банкама, пореском управом и другим 
релевантним институцијама, обрачун пла-
та, припрема документације о породиљском 
одсуству/боловању. Заинтересовани канди-
дати пријаве шаљу на мејл-адресу: Sandra.
Mojasevic@vossloh.com или се јављају на кон-
такт телефон: 018/583-411.

DOO “PASSAGE GROUP”
26000 Панчево 

Милоша Обреновића 8б

Шивач конфекције или трикотаже
6 извршилаца

УСЛОВИ: директно упућивање кандидата 
према договореним терминима за разговор, 
Панчево, Милоша Обреновића 8б. Слање 
пријаве за посао мејлом: passagegroup@
eunet.rs, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/252-166.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Трговина и услуге / Медицина

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Мојковачка 58

тел. 031/3834-333, 064/8713-117
e-mail: office@zlatiborac.com

Оператер у производњи
50 извршилаца

Оператер на хидрирању, 
саламурењу, калупљењу, низању, 

кутеру и зачинима
10 извршилаца

Помоћни кувар

Хигијеничар
3 извршиоца

Магационер сировина и готових 
производа

7 извршилаца

Помоћни радник у производњи
21 извршилац

Манипулант на сушарама
2 извршиоца

Виљушкариста

УСЛОВИ: Место рада: Мачкат, Ужице; I–IV 
ниво квалификација, без обзира на радно 
искуство; радни однос се заснива на одређе-
но време – 24 месеца. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе 
на горе наведени имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ“
34210 Рача, Виноградска бб.

тел. 034/751-964

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до истека 

инструкције Министарства здравља РС

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла; положен стручни испит; познавање рада 
на рачунару (опис посла по Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова у Дому здравља „Милоје Хаџић 
Шуле“ Рача). Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас достављају и следећа доку-
мента: фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте, потврду о радном 
искуству. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана. Пријаве се достављају на адресу: Дом 
здравља „Милоје Хаџић Шуле“, Виноградска 
бб., 34210 Рача.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
КРАГУЈЕВАЦ

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

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених Законом 

о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: 4. степен стручне спреме 
(средња медицинска школа и стечено звање 
стоматолошке сестре – техничара), положен 
стручни испит, лиценца или решење о упи-
су у надлежну комору. Кандидати подносе 
следећу документацију: пријаву на оглас са 
биографијом, адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у 
надлежну комору; оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених или венчаних 
уколико је кандидат променио презиме; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; уверење суда да се 
не води кривични поступак, не старије од 6 
месеци; уверење полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван, не старије од 6 месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за доношење одлуке о пријему. 
Коначну одлуку доноси директор. По завр-
шеном конкурсу предата документа се неће 
враћати кандидатима. Изабрани кандидат 
дужан је да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте. Прија-
ве на оглас слати на адресу: Завод за сто-
матологију Крагујевац, Змај Јовина 32, 34000 
Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац

Јована Шербановића 12

Доктор медицине
у Служби за хитну медицинску помоћ,  

на одређено време због повећаног 
обима посла
3 извршиоца

Опис послова: дијагностикује повреде и 
друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и проце-
дура савремене медицине, обавља прегледе 
и упућује на даљу дијагностику и специја-
листичке прегледе, збрињава пацијенте на 
месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспор-
ту до одговарајуће здравствене установе; 
обавља консултације са другим здравстве-
ним радницима и здравственим сарадни-
цима; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти; прати здравствено стање становништва 
на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризи-
ке за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здравстве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници; организује/учествује у посебним 
програмима (вакцинација, мере у току епи-
демија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести); утврђује време и узрок 
смрти, води прописану медицинску докумен-
тацију; обавља и друге послове своје струке 

у складу са актима Дома здравља и РФЗО 
као и по налогу непосредног руководиоца; 
за свој рад непосредно је одговоран начел-
нику Службе.

УСЛОВИ: висока стручна спрема – медицин-
ски факултет, стручни испит; лиценца и нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Поред општих услова 
предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршено висо-
ко образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Уз пријаву треба доставити: 1. 
молбу за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које се конкурише и биогра-
фијом са адресом и контакт телефоном; 2. 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи; 3. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 4. 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (уколико је дошло до промене 
презимена, потребно је доставити оверену 
фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних; 5. очитану личну карту; 6. кандидати 
који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована 
Шербановића 12, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Трг слободе 8

тел. 013/641-201

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до повратка 

запосленог доктора медицине са 
специјализације из радиологије

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: високо образовање 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. (медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме), на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
(медицински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме), стручни испит, лиценца за рад. 
Описи послова утврђени су Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Алибунар и канди-
датима су доступни на увид у просторијама 
Службе за правне послове Дома здравља 
Алибунар, радним данима од 10 до 12 часо-
ва. Кандидати достављају: пријаву на оглас 
са кратком биографијом са адресом и кон-
такт телефоном, лекарско уверење о општој 
здравственој способности, извод из казнене 
евиденције МУП-а да нису кажњавани, уве-
рење да се против њих не води кривични 
поступак издато од суда, оверену фотокопију 
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дипломе, оверену фотокопију о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це или оверену фотокопију решења о упису 
у одговарајућу комору здравствених радника, 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопију личне карте. Копије 
документа морају бити оверене у суду или 
код јавног бележника (нотара). Пријаве на 
оглас послати на адресу Дома здравља Али-
бунар, Трг слободе 8, 26310 Алибунар, са 
назнаком „За конкурс“ или донети лично у 
канцеларију Служби за опште послове Дома 
здравља Алибунар. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања на 
сајту Националне службе за запошљавање. 
Оглас ће бити објављен и на званичном сајту 
Министарства здравља Републике Србије, 
као и на сајту Дома здравља Алибунар. По 
завршеном огласу, предата документа неће 
бити враћена кандидатима. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања

Војводе Мишића 48 
тел. 018/830-124

Доктор медицине

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор 
медицине), VII степен стручне спреме; поло-
жен стручни испит за своје звање. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе или решење о упи-
су у комору, очитану личну карту, кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница „Сокобања“, 18230 Соко-
бања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски 
техничар), IV степен стручне спреме; рад-
но искуство у струци од најмање 1 година. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој шко-
ли, потврду послодавца о радном искуству 
(оригинал), очитану личну карту, кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница „Сокобања“, 18230 Соко-
бања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Доктор медицине
за рад у Центру за контролу и 

превенцију болести, на одређено  
време од три месеца

5 извршилаца

Опис посла: организује епидемиолошки над-
зор над свим заразним болестима; учест-
вује у припреми водича, упутстава и струч-
но-методолошких препорука за превенцију 

и контролу заразних болести; организује 
прикупљање и статистичку обраду подата-
ка о кретању заразних и хроничних незараз-
них болести; организује прикупљање, унос 
и статистичку обраду података релевант-
них за функционисање регистара; учествује 
у изради програма превенције незаразних 
обољења, стручно-метдолошких упутстава, 
законске регулативе и уизвештаја; орга-
низује прикупљање подата у циљу праћења 
санитарно-хигијенских и других услова који 
утичу на стање здравља становништва; орга-
низује прикупљање и анализирање здравсве-
но-статистичких података о појави болести 
везаних за проблем утицаја фактора ризика 
из животне средине на здравље; врши над-
зор над болничким инфекцијама; врши над-
зор над спровођењем програма имунизације; 
активно учествује на здравствено васпитном 
раду; обавља и друге оговарајуће послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: 1) 
интегрисаним акадмеским студијама, по про-
пису који уређују високо образовање почев 
од 10.09.2005. године и завршена специја-
лизација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника; 2) основним 
студијама у трајању од најмање 5 година, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године и завршена специја-
лизација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализација-
ма и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; положен 
стручни испит; лиценца. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: 1. пот-
писану пријаву на оглас; 2. доказ о стручној 
спреми/образовању; 3. доказе о испуњености 
осталих услова у зависности од радног мес-
та. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
потписа и пријаве без документације, неће 
се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу.

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

за рад у Центру за контролу и 
превенцију болести, на одређено  

време од три месеца
2 извршиоца

Опис посла: узима узорке за испитивање и 
врши њихову анализу; прикупља и обрађује 
податке о хигијенским стањима и болестима; 
спроводи мере за спречавање ширења зараз-
них болести; спроводи мере дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације; врши надзор 
над управљањем, раздвајањем и дистри-
буцијом инфективног медицинског отпада; 
спроводи активности стручног усавршавања; 
управља медицинским отпадом (врши над-
зор над сегрегацијом, сакупљањем, обеле-
жавањем, транспортом и стерилизацијом 
у погону за третман инфективног отпада); 
обавља санитарно-хигијенски преглед обје-
ката и врши контролу санитарно-хигијенс-
ког стања објеката; врши контролу и оцену 
начина пријема, складиштења и дистрибу-
ције намирница; врши упућивање радника на 
обављање здравствених прегледа за одређе-
не категорије запослених, других лица и кли-
цоноша; врши контролу хигијене кухињског 
блока, посуђа, инвентара и санитарних прос-
торија; обавља и друге одговарајуће послове 
по налогу директора.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: 1) 
струковним студијама првог степена (основне 
струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; 2) основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; положен стручни испит; лицен-
ца; важећа возачка дозвола за управљање 
возилом Б категорије. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: 1. пот-
писану пријаву на оглас; 2. доказ о стручној 
спреми/образовању; 3. доказе о испуњености 
осталих услова у зависности од радног мес-
та. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
потписа и пријаве без документације, неће 
се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу.

Санитарни техничар / санитарно-
еколошки техничар

за рад у Центру за контролу и 
превенцију болести, на одређено  

време од три месеца
2 извршиоца

Опис посла: узима узорке за испитивање 
и врши њихову анализу; прикупља и 
обрађује податке о хигијенским стањима и 
болестима; спроводи мере за спречавање 
ширења заразних болести; учествује у про-
цедурама скупљања и уклањања медицин-
ског отпада; спроводи мере дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације; обавља сани-
тарно-хигијенски преглед објеката; обавља 
и друге одговарајуће послове по налогу 
директора.

УСЛОВИ: средње образовање: средња меди-
цинска школа, смер санитарни; стручни 
испит; лиценца; важећа возачка дозвола за 
управљање возилом Б категорије. Кандида-
ти су дужни да приложе следећу документа-
цију: 1. потписану пријаву на оглас; 2. доказ 
о стручној спреми/образовању; 3. доказ о 
испуњености осталих услова у зависности 
од радног места. Фотокопије документата 
морају бити оверене. Неблаговремене прија-
ве, пријаве без потписа и пријаве без доку-
ментације, неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу.

Медицински техничар
за рад у Центру за микробиологију,  
на одређено време од три месеца

Опис посла: обавља послове из области 
јавног здравља – узима лабораторијски 
материјал; води евиденцију, врши техничку 
обраду и штампање микробиолошких нала-
за; учествује у вођењу медицинске докумен-
тације и прављењу периодичног извештаја; 
обавља и друге одговарајуће послове по 
налогу руководиоца и директора.

УСЛОВИ: средње образовање, средња меди-
цинска школа, смер општи; стручни испит; 
лиценца. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. потписану пријаву 
на оглас; 2. доказ о стручној спреми/обра-
зовању; 3. доказе о испуњености осталих 
услова у зависности од радног места. Фото-
копије докумената морају бити оверене. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без пот-
писа и пријаве без документације, неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали за потребе Одељења 
операционог блока са стерилизацијом, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до 

повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; поло-
жен стручни испит; лиценца. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је прило-
жити следећа документа: пријаву са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће лиценце за рад, издату од надлеж-
не коморе; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена). 
Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб

тел. 013/853-020

Доктор медицине
на одређено време (дужи период)

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, завршен 
медицински факултет; положен стручни 
испит; пожељно радно искуство у струци. 
Уз пријаву на оглас доставити и доказе о 
испуњавању услова огласа у погледу стру-
чне спреме и положеног стручног испи-
та. Пријаве поднети лично код секретари-
це Дома здравља Бела Црква или послати 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и 
на огласној табли код Националне службе 
за запошљавање Бела Црква. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 013/853-020.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре – тех-
ничара. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за 

који конкурс се подноси пријава. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кан-
дидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Сервирка
за потребе Одељења за исхрану 

болесника Службе за техничке послове, 
на одређено време од 6 месеци  
и са пробним радом од 3 месеца

3 извршиоца

Техничар одржавања одеће
за потребе Одсека за прање рубља 

Службе за техничке послове,  
на одређено време од 6 месеци  
и са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 

болничким одељењима,  
на одређено време од 6 месеци  
и са пробним радом од 3 месеца

6 извршилаца

Кувар
за потребе Одељења за исхрану 

болесника Службе за техничке послове, 
на одређено време од 6 месеци  
и са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног 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) и посебни услови утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији са систе-
матизацијом радних места Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати су у обавези да на 
пријави наведу за која радна места конкури-
шу (било да конкуришу на једно радно место 
или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. На радне односе 
засноване по окончаном конкурсу примењи-
ваће се важећа Уредба о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетско клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкур-
са бити објављени на сајту Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра 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 подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време од 6 месеци

8 извршилаца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног 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) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанство за 
сваки завршен разред средње школе; уве-
рење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); 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 одно-
су) за радно место. Кандидати су у обаве-
зи да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу. Уколико изабрани кандидат  
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не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра 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 подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Радиолошки техничар

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, са 
назнаком: „Сагласан/на сам да Општа болни-
ца ‘Свети Лука’ Смедерево, обрађује моје 
личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, 
имејл, бр. лиценце и друго у вези са реализа-
цијом огласа на који се јављам)“, доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
VI степену стручне спреме, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору; ако кандидат поседује рад-
но искуство, потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца; 
фотокопију / очитану личну карту, доказе о 
објављеним стручним радовима у стручним 
публикацијама, уколико кандидат поседу-
је; доказ о знању страног језика (енглески, 
немачки, француски или руски) са потвр-
дом уколико кандидат поседује или фотоко-
пијом индекса. Комисија именована одлуком 
директора ће сачинити ранг-листу и дати 
директору предлог за пријем кандидата. Рок 
за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима доставља-
ти у затвореним ковертама преко писарни-
це Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 
или путем поште на адресу: Општа болница 
„Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, 
уз напомену „Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обрати-
ти на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН БАНЕ 
ЂОРЂЕВИЋ“

11320 Велика Плана
Милоша Великог 110

тел. 026/541-110
факс: 026/516-504

e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине изабрани лекар

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специја-
лизованих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску докумен-
тацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати 
здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе 
здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено 
– васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветова-
лиштима; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; 
учествује у посебним програмима (вакци-
нација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагно-
стику и специјалистичке прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и 
усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује 
лекове и медицинска средства, као и меди-
цинско – техничка помагала; даје оцену о 
здравственом стању и упућује на оцену рад-
не способности, иде у кућне посете у окви-
ру теренског рада, учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, над-
зире и евалуира спровођење здравствене 
заштите; утврђује време и узрок смрти.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Као доказе о 
испуњености услова за радно место доктора 
медицине – изабраног лекара за које подно-
се пријаву на оглас, кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе или 
оверену фотокопију уверења о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлеж-
ног органа или решење о упису у комору; 
фотокопију или очитану личну карту (уколико 
је у питању лична карта са чипом); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; кратку биографију, адресу и контакт број 
телефона. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, адресом електронске поште, контакт 

телефоном, овереним фотокопијама докуме-
ната којима се доказује испуњеност услова 
конкурса и назнаком: ,,Пријава на оглас за 
пријем у радни однос на неодређено време за 
радно место доктора медицине – изабраног 
лекара“, предају се непосредно у просторија-
ма Секретаријата Дома здравља „Др Милан 
Бане Ђорђевић“ Велика Плана, Милоша 
Великог 110, 11320 Велика Плана или путем 
поште на наведену адресу. Напомена: лекар-
ско уверење којим се доказује здравствена 
способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде примљен у радни 
однос. Рок за пријављивање на оглас је осам 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији ,,Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлу-
ка о избору ће бити донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава, 
објављена на огласној табли Дома здравља и 
прослеђена кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића 66

тел. 014/3445-004

Возач санитетског возила
на одређено време ради замене 

запосленог који је привремено одсутан 
са рада, а најдуже до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука РС, 113/17 и 95/38 – аутен-
тично тумачење) и посебни услови утемеље-
ни Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Дому здравља 
Љиг: IV степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије. Кандидати подносе сле-
дећа документа у оригиналу или овереној 
копији: диплому средње школе (IV степен); 
уверење о држвљанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена кандидата); доказ о радном искуству; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда), не старије од 
8 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице), не старије од 6 месеци; докази о 
додатном стручном образовању или оспо-
собљености (уколико их кандидат поседу-
је); возачка дозвола Б категорије; кратка 
биографија, са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Дом здравља Љиг. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који се јаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одпуку о пријему. 
По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
014/3445-004. Пријаве се подносе лично или 
путем поште у затвореној коверти (препору-
чено) на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
радно место: возач санитетског возила“.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

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

Поништава се оглас за радно место доктора 
медицине на неодређено време за потребе 
ОЈ Дома здравља Сурдулица, објављен у пуб-
ликацији „Послови“ број 950 од 08.09.2021. 
године у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН 
ИВКОВИЋ“

Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу
уз пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, прописује лекове и медицинска 
средства, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, спроводи здравствену заштиту 
из области менталног здравља, у поступку 
остваривања здравствене заштите изабрани 
лекар упућује пацијента на секундарни и тер-
цијарни ниво, води потпуну медицинску доку-
ментацију о здравственом стању пацијента, 
фактурише здравствене услуге које пружа, 
сви лекарски прегледи и здравствене услуге 
из области педијатрије: превентивни лекар-
ски прегледи, лекарски прегледи у саветова-
лишту, лекарски преглед пре имунизације, 
лекарски преглед за превремени полазак 
детета у школу, педијатријски преглед ново-
рођенчета у стану, преглед пред упућивање у 
установу за колективни боравак, категориза-
ција деце ометене у психо-физичком развоју, 
едукација средњег, вишег и високог кадра 
у оквиру Програма стручног усавршавања, 
стручно води здравствене раднике током ста-
жа и приправничког стажа и одговоран је за 
њихов рад, ради у комисијама и на посебним 
програмима према плану у складу са пози-
тивним прописима, вођење електронског 
здравственог картона, вакциналног картона, 
спровођење здравствено-васпитног рада у 
складу са планом, саветовање са родитељи-
ма, одговара за заштиту на раду за себе и за 
свој тим, обавља и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца, за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из педијатрије, на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из педијатрије; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у 

звању доктора медицине; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце 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 број 
12. Обавезно назначити за које радно место се 
конкурише. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs 
и на огласној табли – IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Ватрогасац

Ватрогасац
на одређено време до повратка 

запосленог

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим уста-
новама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе: оверени 
препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој школи (са просечном оценом), 
оверени препис или фотокопију дипломе/
сертификата о положеном курсу за ватрогас-
це; оверени препис или фотокопију дипломе/
сертификата о положеном стручном испиту 
за ватрогасце; доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта 
поседује чип), биографију, са адресом и кон-
такт телефоном. Пробни рад је три месеца. 
Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор ће 
бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

трајање пробног рада 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице; ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе; 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, прописује лекове и медицинска 
средства; указује хитну медицинску помоћ; 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента; спроводи здравствену заштиту 
из области менталног здравља, у поступку 
остваривања здравствене заштите изабрани 
лекар упућује пацијента на секундарни и тер-

цијарни ниво; води потпуну медицинску доку-
ментацију о здравственом стању пацијента, 
фактурише здравствене услуге које пружа; 
сви лекарски прегледи и здравствене услуге 
из области педијатрије: превентивни лекар-
ски прегледи, лекарски прегледи у саветова-
лишту, лекарски преглед пре имунизације, 
лекарски преглед за превремени полазак 
детета у школу, педијатријски преглед ново-
рођенчета у стану, преглед пред упућивање у 
установу за колективни боравак, категориза-
ција деце ометене у психо-физичком развоју, 
едукација средњег, вишег и високог кадра 
у оквиру Програма стручног усавршавања, 
стручно води здравствене раднике током ста-
жа и приправничког стажа и одговоран је за 
њихов рад; ради у комисијама и на посебним 
програмима према плану у складу са пози-
тивним прописима, вођење електронског 
здравственог картона, вакциналног картона, 
спровођење здравствено-васпитног рада у 
складу са планом, саветовање са родитељи-
ма, одговара за заштиту на раду за себе и за 
свој тим, обавља и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца, за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

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 педијатрије; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из педијатрије; 
стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту 
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на оглас-
ној табли – IV спрат.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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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 ортопедију и 
трауматологију, на одређено време  

до повратка запосленог  
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
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); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); дозволу за 
рад – лиценцу коју је издала надлежна комо-
ра (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу) за радно место. Кандидати 
су у пријави дужни да наведу за које рад-
но место конкуришу. Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је осам (8) дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. 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)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину 

Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене одсутне запослене до 

истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медици-
не. 

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Служби за оториноларингологију 
Опште болнице Крушевац, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежног органа. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огла-
сима у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Оглас објављен и на веб-
сајту Опште болнице Крушевац и Министар-
ства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За оглас“са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, 
искључиво поштом на адресу: Општа болни-
ца Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32 

1. Медицинскa сестрa – техничар
на одређено време од 3 месеца, за рад 
у амбуланти, Служба опште медицине 

Дома здравља Крушевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, положен 
стручни 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 стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; изјаву да су 
здравствено способни за послове за које под-
носе 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 рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на 
оглас а ради пружања додатних података, 
који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кан-
дидата одлучује директор. Изабрани канди-
дати, пре заснивања радног односа, дужни 
су да доставе лекарско уверење, као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
заснивају радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријавe на оглас могу се под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и 
Методија 32, 37000 Крушевац. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Дипломирани правник
за рад на пословима правно-кадровског 

аналитичара, у Одељењу за правне, 
кадровске и административне послове 

Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: високо образовање 
на основним студијама права у трајању од 
најмање четири године, по пропису који je 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, односно на основним 
академским студијама права у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, положен правосудни 
испит, знање рада на рачунару. 

2. Лабораторијски техничар
за рад у Служби за лабораторијску 

дијагностику Дома здравља Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршенa средња 
медицинска школа, смер лабораторијски тех-
ничар, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. 

3. Медицинскa сестрa – техничар
у амбуланти, Служба опште медицине 

Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују  
на оглас за послове под редним бријем 1. 
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достављају: пријаву на оглас; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању оверену фотокопију уверења 
о положеном правосудном испиту, изјаву 
да су здравствено способни за послове за 
које подносе пријаву, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Кандидати који се 
пријављују на оглас за послове под редним 
бријем 2. и 3. достављају: пријаву на оглас; 
кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у Комору изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. 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. 
О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује дирек-
тор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријавe на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Крушевац, Ћирила и Методија 32, 
37000 Крушевац. 

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”

37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6

тел. 037/3751-148

Доктор медицине
на одређено време  

у Одељењу за здравствену заштиту 
одраслог становништва,  

Здравствена станица Ратаје

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља „Др 
Добривоје Гер. Поповић”. Посебни услови за 
заснивање радног односа су: високо образо-
вање: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, 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. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школској спреми, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце Лекарске коморе 
Србије, фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Приликом засни-
вања радног односа изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као 

доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; уверење 
надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага, уверење надлежне полицијске ста-
нице да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведене податке, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Рок за подношење прија-
ве на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Пријаве послати поштом 
на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. 
Поповић”, Др Милана Мирковића 6, 37230 
Александровац, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
доктора медицине“, или предати лично преко 
писарнице Дома здравља „Др Добривоје Гер. 
Поповић” радним данима од 07 до 15 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматарати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи  

са санитетским транспортом

Опис послова: вођа је тима екипе на терену, 
указује хитну медицинску помоћ, збрињава 
трауматизоване или политрауматизоване 
пацијенте утврђује смрт и ван здраствене 
установе, сарађује са одговарајућим уста-
новама у случајевима здраствено- социјал-
но угрожених категорије и појава насиље 
у породици, приводи душевне болести по 
налогу или без њега у сарадњи са ППУ или 
без ње, врши пријављивање повреда из туче, 
саобраћајних незгода и слично ППУ, евиден-
тирање исте у књигу повреда, издаје лекар-
ска уверења поврдених листа и извештаја 
суду и тужилаштву, врши надзор и контролу 
над радом особља и над средствима за рад, 
упућује пацијенте на хитну медуицнску дијаг-
ностику, обавља интервенције из домена 
мале хирургије , организује и руковиди кон-
тинуираним унапређењем квалитета и едука-
ције, по налогу суда врши тумачење теста на 
психоактивне супстанце у урину, води књи-
гу примопредајае , усмено и писмено оба-
вештава начелника о нежељеним догаћајима 
у служби, води књигу нежељењих дејстава 
лекова и осталу медицинску документацију, 
врши примање телефонских позива за хитне 
кућне посете, сарађује са члановима поро-
дице и локалном заједницом, врши проверу 
опреме у санитетским возилима и у служби 
обавља и друге послове из своје струке по 
налогу начелника и директора.

УСЛОВИ: стечено 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце или 
решење о упису у комору, годину дана радног 
искуства на пословима доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар
у Служби хитне медицнске помоћи  

са санитетским транспортом

Опис послова: прима телефонске позиве за 
кућне посте, превоз пацијената од стана до 
здраствене установе као и од здраствене 
установе до места стана, позива по приори-
тету хитности уз консултацију лекара, дист-
рибурира ради реализације или екипи на 
терену или возачима за трансорт, попуњава 
радн еналоге за возаче и прави дневни рас-
поред ради њиховог извршења, у сталној је 
комуникацији са свим запосленима у то вре-
ме путем фиксних телефона, мобилне мреже, 
радио-станице, интерфона, интерног разгла-
са, обавештава МУП о догађајима као што су 
саобраћајни удес, повреде на раду и слично, 
обавља администравине послове, врши упи-
сивање у протоколе ( редовни протокол, за 
кућне посте , страни завод, потврде о смрти, 
налоге за возаче ван Новог Пазара, уписује у 
посебан протокол анализе, крви на алкохол, 
крв на ДНК, урин на опијате), долази нате-
рен; на терену обавља све послове терапије, 
имобилизације, по налогу лекара са или без 
асистанције лекара или возача; уписује при-
мопредају и запажања у току рада и о специ-
фичностима обавештава одговорну и главну 
сестру Хитне службе, заједно са главном 
сестром службе учествује у фомирању пла-
на едукације у оквиру Хитне службе као и у 
едукацији новопримљених медицински сеста-
ра; обавља и друге сродне послове по нало-
гу главне сестре службе, начелника службе, 
помоћника и директора Дома здравља.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечено 
средње образовање, положен стручни испит, 
лиценца за рад, годину дана радног искуства 
на пословима медицинске сестре техничара у 
служби ХМП са санитеским транспортом.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом 
и личном биографијом (радно искуство), кон-
такт телефон, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци, оверену фотокопију лиценце 
или решење о упису у Комору, потврду о 
радном искуству. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Ови подаци се не могу користити у 
друге сврхе њих обрађује кадровска служба 
Дома здравља. Кандидати могу бити позвани 
на разговор пре доношења коначне одлуке. 
Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности, не 
старије од 6 месеци; уверење суда да се про-
тив кандидата не води судски поступак, не 
старије од 6 месеци; уверење МУП-а да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи, не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве на 
конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар на горе наведену адресу, са наз-
наком „За јавни оглас“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 951 | 15.09.2021.34

Медицина / Здравство и социјална заштита / Ветерина

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522

Виши радиолошки техничар
на одређено време, за рад у Одељењу за 

радиолошку дијагностику

УСЛОВИ: 1) завршена виша медицинска шко-
ла радиолошког смера, 2) положен стручни 
испит, 3) лиценца. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, копију / очитану личну кар-
ту, копију лиценце.

Доктор медицине
у Служби опште медицине Дома 

здравља Шид, на одређено време због 
замене запослене раднице на боловању 

преко 30 дана

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 
2) положен стручни испит, 3) лиценца. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, копију / очита-
ну личну карту, копију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови“, путем поште или лично пре-
дати на писарницу Дома здравља Шид.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 

потребе Службе хирургије, на одређено 
време до повратка привремено одсутног 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је приложити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће лиценце за рад, издату од надлежне 
коморе; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писар-
ница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са наз-
наком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Специјалиста педијатар
у диспанзеру за предшколску децу ОЈ 

Дома здравља Сурдулица

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, заврше-
на специјализација из педијатрије, лиценца. 
Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе  завршеној специјализацији 
из педијатрије, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних за особе које су проме-
ниле презиме, лиценца, лекарско уверење. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у срествима јавног информи-
сања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Избор између кандида-
та који испуњавају услове огласа извршиће 
се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног 
колективног уговора за здравствене устано-
ве чији је оснивач Република Србија. Пријаве 
слати на адресу: Здравствени центар Сурду-
лица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Возач у служби хитне медицинске 
помоћи и санитетског превоза
за потребе Здравственог центра 

Сурдулица ОЈ Дома здравља Сурдулица

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозво-
ла Б категорије. Уз пријаву на оглас достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању, оверену фотокопију 
возачке дозволе, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у средствима јавног информисања. Избор 
између кандидата који испуњавају услове 
огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 
3 и 4 Посебног колективног уговора за здрав-
ствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Здравствени центар Сурдулица, Српских вла-
дара 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра – техничар
за потребе Здравственог центра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа – општи смер, положен 
стручни испит, лиценца. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној медицинској школи – општег смера, 
оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, лиценца, извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних за особе које 
су промениле презиме, извод из евиденције 
незапослених, лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у средствима јавног информисања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колек-
тивног уговора за здравствене установе чији 
је оснивач Република Србија. Пријаве слати 
на адресу: Здравствени центар Сурдулица, 
Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

тел. 062/8045-122, 023/811-022 (7-15h)
e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време 6 месеци, након тога 

на неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: превентивни и куративни прегле-
ди деце, школске деце, омладине и одраслих.

УСЛОВИ: VII ниво образовања, без обзира 
на радно искуство; положен стручни испит, 
лиценца за лекаре. Послодавац обезбеђује 
смештај, дужина радног времена – 8 сати, 
рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на контакт телефоне или 
своје пријаве да доставе путем мејла.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПАРАЋИН

35250 Параћин 
Крагујевачка 4

Директор Центра за социјални рад 
Параћин

на мандатни период  
од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат мора да испуњава и 
следеће посебне услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије,специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, одноно стручни назив 
утврђен у области правних, економских 
психолошких педагошких андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник, да има нај-
мање пет година радног искуства у струци, 
да се против њега не води кривични посту-
пак, да није кривично осуђиван,да поседује 
организационе, комуникационе, менаџер-
ске и вештине презентације знање страног 
језика знање рада на рачунару. Кандидат је 
дужан да уз пријаву са биографским пода-
цима поднесе: програм рада за мандатни 
период, доказ о стручној спреми, доказ о 
радном искуству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење 
да се против њега не води кривични посту-
пак, уверење да није кривично осуђиван и 
уверење о општој здравственој способности. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком на коверти “Пријава на конкурс 
за именовање директора”.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА И
ПЕТ-ШОП „ДИДИША“

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 20

тел. 060/6860-728, 063/688-646

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању, познавање рада на рачу-
нару, поседовање лиценце. Пријаве слати на 
имејл: sasaivancevic1983@gmail.com, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.
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Индустрија и грађевинарство

„FEROHAL“ DOO KRAGUJEVAC
тел. 063/1357-561, 063/622-703

Заваривач
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но; предвиђен пробни рад месец дана.

Фарбар
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но; предвиђен пробни рад месец дана.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве послодавцу на контакт телефон: 
063/1357-561 или 063/622-703, најкасније до 
06.10.2021. године.

„FEROHAL“ DOO KRAGUJEVAC
тел. 063/1357-561, 063/622-703

Помоћни радник у производњи
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но; предвиђен пробни рад месец дана. Кан-
дидати треба да се јаве послодавцу на кон-
такт телефон: 063/1357-561 или 063/622-703, 
најкасније до 07.10.2021. године.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРИВРЕДИ 
ДОО

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Инжењер организатор 
инвестиционог техничког 

одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер 
саобраћаја,радно искуство годину дана, да 
поседује Б категорију (Б1, Б, БЕ), Ц катего-
рију (Ц, Ц1Е, Ц, ЦЕ), Ф и М категорију. Канди-
дати треба да испуњавају и услове утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018). Рок за под-
ношење пријава по овом конкурсу је 8 дана 
од дана објављивања. Уз пријаву кандидат 
је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом огласу и биографске податке. 
Пријаве достављати на адресу: Нове техно-
логије у пољопривреди (за конкурс), 21000 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ „ЦНЦ ОБРАДА“

11323 Велико Орашје, Авалска
тел. 060/0559-471

e-mail: milena.dinic@cncobrada.com

Mеталоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металог-
лодач, лице са завршеним V степеном струч-
не спреме, универзални металоглодач. Слање 
пријаве мејлом, јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/0559-471 (Милена Динић).

Машински инжењер

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, машин-
ски инжењер, машински инжењер за про-
изводно машинство, машински инжењер 
конструктор, VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани машински инжењер, мастер 
инжењер машинства, дипломирани машин-
ски инжењер за производно машинство, 
дипломирани машински инжењер конструк-
тор. Слање пријаве за посао мејлом, јављање 
кандидата на контакт телефон: 060/0559-471.

АД МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА 
“ПРОЛЕТЕР” АРИЉЕ

31230 Ариље, Светолика Лазаревића 14

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних 
Законом, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове: да има најмање три 
године радног ускуства на пословима руко-
вођења у предузећима која обављају прив-
редну делатност, да поседује организаторске 
способности и смисао за предузетништво, 
да није осуђиван за кривично дело против 
привредне или службене дужности за које 
су наступиле правне последице осуде. Кан-
дидат је обавезан да достави кратак програм 
рада и циљева за мандатни период од четири 
године уз доказе о испуњености горе наведе-
них услова. Пријаве на конкурс, са доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адре-
су: АД Металска индустрија “Пролетер” Ари-
ље, Светолика Лазаревића 14, са назнаком: 
„За Комисију за именовање“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада: Врчин

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању; возачка дозвола Б категорије. Обез-
беђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на контакт телефон послодавца.

Ауто-бравар
место рада: Врчин

2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траже-
ном занимању; возачка дозвола Б категорије. 

Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт теле-
фон послодавца.

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ „ROBERT 
BOSCH“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Омладинских бригада 90е 
e-mail: posao@bosch.com

тел. 022/405-192

Оператер производне линије
место рада: Пећинци, Шимaновци,  

на одређено време 24 месеца
250 извршилаца

УСЛОВИ: I–IV ниво квалификација. Пуно рад-
но време, пробни рад 1 месец, рад у смена-
ма, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђенa 
исхрана. Трајање конкурса: 30.09.2021. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на горе назначен имејл или да 
контактирају послодавца путем телефона.

Саобраћај и везе

„ЕУРО ПЕТРОЛ ТРАНС“ ДОО 
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Отмара Мајера 6

Возач
на одређено време,  

место рада: Београд (Вилине Воде)
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; потреб-
но радно искуство. Теренски рад, возач ПБ 
боца; возачка дозвола Ц категорије, серти-
фикат за превоз опасних материја (АДР), 
обука за руковаоца у транспорту опас-
ног терета (АДР). Слање пријаве за посао 
на e-mail: tatjana.delic@euro-petrol.com. 
Јављање кандидата на контакт телефон 
064/8993-205 (Татјана Делић). Трајање кон-
курса: 20.09.2021. 

РАДОВАН ШИЈАКОВИЋ ПР
АУТО-ПРЕВОЗНИК 

„ЕУРО ШПЕД“, БОРЧА
11000 Београд – Борча

Пере Ђурковића 48

Возач теретног моторног возила
на одређено време, место рада: Борча

3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: III, III (возач теретња-
ка), IV (возач теретног моторног возила) сте-
пен стручне спреме; потребно радно иску-
ство; возачка дозвола Е категорије; теренски 
рад, рад у сменама и ноћни рад.

Механичар
на одређено време, место рада: Борча

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме; 
потребно радно искуство; теренски и рад у 
сменама.

ОСТАЛО: Слање пријаве за посао на e-mail: 
vladimir.bjelic@euro-sped.rs, јављање канди-
дата на контакт телефон 060/3029-560 (Вла-
димир Бјелић). Трајање конкурса: 07.10.2021.Посао се не чека, посао се тражи
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ЗГОП“ АД
Нови Сад, Васе Стајића 2/III

Пружни радник
на одређено време 3 месеца,  

пробни рад 1 месец
за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. 
Трајање конкурса: до попуне. Додатне напо-
мене: теренски рад, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Начин 
конкурисања: путем телефона 021/4890-173. 
Радну биографију послати на адресу: tatjana.
benic@zgop.rs.

COLLECTIVE TEAM TRADE
11000 Београд – Борча, Трстеничка 2

Возач – достављач
на одређено време од 24 месеца,  

место рада: Борча
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка 
дозвола Б, Ц категорије; теренски рад од 8 
сати; рад ван просторија послодавца; обез-
беђен превоз; пробни рад од 5 месеци. Рок 
за пријављивање: до попуне радног места. 
Кандидати треба да се јаве на број телефо-
на: 063/2440-90 или e-mail: ctt.distribucija@
gmail.com. Особа за контакт: Миодраг 
Марјановић.

Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
економски факултет.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме и одго-
варајуће стручно знање, 3 године радног 
искуства.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетно лице, да није 
лице које је осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном 
органу као и да се против лица не води кри-
вични поступак, да испуњава друге услове 
утврђене Законом, другим прописима или 
Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у устано-
ви Центар за културу Барајево. Докази који 
се прилажу: 1. извод из МКР, 2. уверење о 
држављанству, 3. диплома или уверење о 
стеченом образовању, 4. уверење из казнене 
евиденције полицијске управе, 5. уверење из 
месно надлежног суда да се против лица не 
води кривични поступак, 6. кратка радна био-
графија, 7. доказ о радном искуству, однос-
но радном стажу (прилажу само кандиати 

за радно место самостални финансијско-ра-
чуноводствени сарадник). Рок за пријаву 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови” и на сајту 
Центра за културу Барајево. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова огласа подносе 
се путем поште или директно: Центар за кул-
туру Барајево, Миодрага Вуковића 2, 11460 
Барајево, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на оглас. Уз пријаву на 
оглас за свако радно место на које се кон-
курише потребно је приложити оверене 
фотокопије свих докумената који се траже 
огласом за то радно место. Неблаговреме-
не, непотпуне и непотписане пријаве неће 
се разматрати. 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 о раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања итд.), о чему се сачињава запис-
ник. Одлуку о избору кандидата доноси в. д. 
директора Центра за културу Барајево, а пре 
одлуке о избору кандидата в. д. директора 
претходно прибавља мишљење комисије за 
пријем радника. Кандидат ће бити обавештен 
о избору у року од 7 (седам) дана од дана 
доношења одлуке. Са изабраним канидатом 
биће закључен уговор о раду у складу са 
Законом о раду и Посебним колективним уго-
вором за установу Центар за културу Бараје-
во чији је оснивач градска општина Барајево.

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА  
“СИРМАИ КАРОЉ”

21235 Темерин, Новосадска 387
тел. 021/843-366

e-mail: biblioteka.sirmai@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну 
спрему, филозофски, филолошки факултет 
или академија уметности, да има пет година 
радног искуства у струци, да поседује орга-
низационе способности, да нема законске 
сметње за његово именовање. Кандидат за 
директора дужан је да предложи и Програм 
рада и развоја установе као саставни део 
конкурсне документације.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, потребно је 
доставити следећу конкурсну документацију: 
оверену копију дипломе, оверену копију рад-
не књижице и потврду о радном искуству у 
струци, предлог програма рада и развоја уста-
нове, уверење суда, не старије од шест месе-
ци, да се против кандидата не води истрага и 
да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван, уверење 
о држављанству Републике Србије ( не ста-
рије од шест месеци),извод из матичне књиге 
рођених, оверену копију личне карте, лекар-
ско уверење, које се доставља по избору кан-
дидата. Пријаве са документацијом достави-
ти препорученом пошиљком са назнаком: За 
Јавни конкурс за избор директора, на адресу: 
Јавна библиотека “Сирмаи Карољ” Темерин, 
Новосадска 387, 21235 Темерин, или лично 
предати у Јавну библиотеку од 8 до 13 часо-
ва, сваког радног дана (понедељак- петак). 
Рок за подношење пријава кандидата износи 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 

“Послови”. Све информације могу се добити 
на телефон 021/843-366 или путем електрон-
ске поште biblioteka.sirmai@gmail.com. Небла-
говремене пријаве неће бити разматране и 
исте ће се неотворене вратити подносиоцу. 
Директора именује Скупштина општине Теме-
рин на предлог Управног одбора Јавне библи-
отеке ”Сирмаи Карољ” Темерин и уз саглас-
ност директора Градске библиотеке Нови Сад 
као матичне библиотеке и може бити поново 
именован.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА
14253 Осечина

Пилота Миленка Павловића 1/1
тел. 014/3445-004

Сарадник за физичку културу  
и спорт

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуња-
вају следеће услове: 1. стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама у оквиру образовно-научног поља 
физичке културе и спорта – факултет спорта 
и физичког васпитања, у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; 2. да се против кандидата 
не води кривични поступак; 3. лекарско уве-
рење; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. 
уверење о држављанству; 6. радна биогра-
фија. Документацију доставити на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс“.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
Београд, Милана Ракића 41

Стручни сарадник – педагог

УСЛОВИ: Кандидати поред општих усло-
ва прописаних чл 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система обрзовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19, 27/18 – др. закони и 6/20). Степен 
и врста образовања кандидата морају бити 
у складу са чланом 6 тач. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у ОШ („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19). Кандидат мора да има: одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо- 
скврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 којем 
се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих документа о 
познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник математике
за рад у матичној школи  

и издвојеном одељењу Бељина
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у матичној 

школи (замена директора школе), за рад 
у издвојеном одељењу Глумчево Брдо 

(до повратка радника са боловања)  
и за рад у продуженом боравку – група 

првог разреда (замена помоћника 
директора до 31.08.2022. године,  

тј. до краја школске 2021/2022. године)
3 извршиоца

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена, на одређено 
време (замена помоћника директора 

школе до 31.08.2022. године,  
тј. до краја школске 2021/2022. године)

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 

године, тј. до краја школске  
2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 и 140. Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати прилажу: 
оверену фотокопију дипломе; уверење да 
нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела за која се изриче безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 њих није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству 
РС. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом са званичне 
интернет странице Министарства просвете 
достављају установи поштом. Неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве са неодгова-
рајућом стручном спремом неће се узимати 
у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ“
11500 Обреновац

Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

ПОНОВЉЕН КОНКУРС

Наставник математике 

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа у складу 
са чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20): 1) 
одговарајуће високо образовање предвиђе-
но чл. 140 и 142 Закона: стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) да нису осуђи-
вани 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да је кандидат држављанин РС; 5) да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Докази о испуње-
ности услова по тачки 1), 3), 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријава са биографијом, дипломом о стече-
ној стручној спреми, уверењем о држављан-
ству, изводом из матичне књиге рођених и 
осталом пратећом документацијом слати 
на адресу школе. Фотокопије докумената 
морају бити оверене, не старије од 6 месе-
ци. Проверу психофизичке способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Сва додатна обавештења кан-
дидати могу добити путем телефона на број 
8723-240. 

Национална служба
за запошљавање
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„ТЕХНОАРТ“ БЕОГРАД
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И

УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
Београд, Светог Николе 39

Наставник машинске  
групе предмета

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања – стечено високо образовање: (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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, при чему кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
кандидати морају да имају образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) неосуђива-
ност 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 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) знање српског 
језика. Кандидати подносе следећу докумен-
тацију: 1) одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
3) доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из груп кривичних дела против полне 
слободе, 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 дискриминаторно 
понашање – уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 4) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 5) доказ о знању 

српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику 
не подносе овај доказ); 6) радну биографију. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се у затвореној 
коверти, на адресу школе, лично, радним 
данима од 09.00 до 14.00 часова, или пре-
поручено поштом са назнаком: „За конкурс 
за посао – наставник машинске групе пред-
мета“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

„ТЕХНОАРТ“ БЕОГРАД
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И

УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
Београд, Светог Николе 39

Секретар

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања – стечено високо образовање из 
области правних наука на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) неосуђива-
ност 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика. Кандидати подносе следећу 
документацију: 1) одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 3) доказ да нису осуђивани правос-
нажном 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 кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из груп кривичних дела против полне 
слободе, 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 њих није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање – уверење из МУП-а (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); 4) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ 
о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику не подносе овај доказ); 6) радну 
биографију. Рок за подношење пријава је 8 

дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, на адресу школе, лично, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком: „За кон-
курс за посао – секретар“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

тел. 011/2621-955

Наставник географије
на одређено време, до повратка 
запослене са неплаћеног односа  

због дошколовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са 
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица 
која су студије уписала почев од 10.09.2005. 
године): професор географије; дипломирани 
географ; дипломирани географ – просторни 
планер; дипломирани професор географије 
– мастер; мастер географ; мастер професор 
географије; дипломирани географ – мастер. 
Услови за пријем у радни однос прописани 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречана 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 
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; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс (пријавни 
формулар кандидати преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије), кандидат је обавезан да достави и: 
радну биографију, осим за лица која први пут 
заснивају радни однос; оверену фотокопију 
дипломе или оверену фотокопију уверења о 
дипломирању (уверење не може бити старије 
од 6 месеци) – кандидати који су студије упи-
сали почев од 10.05.2005. године достављају 
оверене фотокопије диплома или овере-
не фотокопије уверења о дипломирању не 
старије од 6 месеци и за основне академске 
(или струковне студије) и за мастер (специја-
листичке студије) студије; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију); оригинал уверење 
надлежног СУП-а да није осуђиван са прав-
ним последицама у смислу чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Пријава на конкурс мора 
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садржати актуелни број телефона и тачну 
адресу пребивалишта кандидата. Пријаве са 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на наведену адре-
су Гимназије, у затвореној коверти са назна-
ком „За конкурс”, путем поште или лично у 
канцеларију секретара школе, од 09.00 до 
14.00 часова радним данима. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном и од 
стране јавног бележника неовереном доку-
ментацијом, неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон: 011/2621-955.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО”

11000 Београд, Кнез Милетина 8

Наставник играчких предмета – 
наставник репертоара народне игре

са 40% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: прописани чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) 
и чл. 139, 140, 141 и 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020 – измене и допуне, у даљем 
тексту: ЗОСОВ), и то: одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 став 
1 ЗОСОВ, средње балетско образовање и 10 
година играчке праксе, односно педагошког 
рада у складу са чланом 141 став 5 ЗОСОВ); 
држављанство РС; знање српског језика; да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима. Канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове 
у погледу врсте стручне спреме прописане 
чланом 11 став 6 тачка 8 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Култура, умет-
ност и јавно информисање („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021). Кандида-
ти су дужни да приложе: пријаву за конкурс 
– пријавни формулар преузет и попуњен са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; кратку био-
графију – ЦВ; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
(кандидати са звањем мастер достављају и 
диплому основних академских студија); ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о 
средњем балетском образовању, образовни 
профил: играч народне игре, као и доказ о 
најмање 10 година играчке праксе, однос-
но педагошког рада; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о стеченој лиценци (уко-
лико је поседују); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-

рена фотокопија), не старије од 6 месеци од 
дана издавања; уверење да нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривично дело 
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
од надлежне полицијске управе, не старије 
од 6 месеци од дана издавања (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење да у односу на 
њих није утврђено дискриминаторно пона-
шање, од Повереника за равноправност, не 
старије од 6 месеци од дана издавања (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика и језика на којем остварују 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није завршио школовање на српском језику). 
Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима (уверење о здравственом стању) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. За кандидате који испуња-
вају законски услов обавезна је претходна 
провера радне способности – аудиција, пред 
комисијом Балетске школе „Лујо Давичо”, а о 
термину провере кандидати ће бити накнад-
но обавештени. Пробни рад са наставником 
који има лиценцу је предвиђен у трајању од 
6 месеци. Пријаве се достављају на наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Ближа обавештења се 
могу добити преко мејл-адресе: sekretarijat@
ldavico.edu.rs. Подаци који се прикупљају 
биће коришћени само у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, број 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975

Наставник географије
са 45% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
законом утврђене услове за заснивање рад-
ног односа сагласно чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 

Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставити: оверену копију дипломе 
о одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију доказа о неос-
уђиваности правоснажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Пријавни формулар са наведе-
ном документацијом доставити на наведену 
адресу у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у рад-
ни 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 
кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250, 011/2631-899

Оглас објављен 07.07.2021. у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место 
наставника наставних предмета: Агенцијско 
и хотелијерско пословање (практична наста-
ва у блоку), са непуним радним временом 
– 64,29% радног времена и Професионал-
на пракса, са непуним радним временом – 
25% радног времена, са радом у школској 
радионици у хотелу „Палас“ у Београду, на 
одређено време ради замене одсутног запос-
леног наставника преко 60 дана, до његовог 
повратка на рад.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и Пра-
вилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Сл. гласник Републике 
Србије“, бр. 87/2019), тј. да поседује одгова-
рајуће образовање (минимум четврти степен 
средње стручне спреме); да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски и ромски језик; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 дискримина-
торно понашање; да има савладан програм 
обуке за педагошког асистента за децу и 
ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених, не 
старији од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију 
сертификата о завршеном програму обуке 
за педагошког асистента; доказ о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног пона-
шања (издаје МУП РС, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика и 
ромског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језици-
ма); кратку биографију и попуњен формулар 
за пријем у радни однос, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа 
саставни су део пријаве за конкурс. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс неће се разма-
трати. Пријаве достављати лично или путем 
поште на адресу: Основна школа „Грабовац“ 
из Грабовца, Нема улице бр. 179, 11508 Гра-
бовац, са назнаком: „За конкурс“. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе на број телефона: 011/8760-047 
и мејл школе: osgrabovac@gmail.com, сваким 
радним даном од 8 до 12 часова.

ОШ „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац 
Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
3 извршиоца – 2 са пуним радним 

временом и један извршилац  
са 66,66% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), тј. да 
поседује одговарајуће високо образовање 
у смислу чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, као и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник Републике 
Србије – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања 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 кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверену фотокопију), оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци): 
уверење из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања); биогра-
фију (није обавезно), оверен препис / фото-
копију лиценце за рад наставника, уколико 
поседује (није обавезно). Уз горе наведену 
документацију кандидат је дужан да попуни 

и достави и пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа 
саставни су део пријаве на конкурс. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс неће се раз-
матрати. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве достављати лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Грабовац“ из 
Грабовца, Нема улице бр. 179, 11508 Гра-
бовац, са назнаком „За конкурс за радно 
место наставника математике“. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе на број телефона: 011/8760-047 
и мејл школе: osgrabovac@gmail.com, сва-
ким радним даном од 8 до 12 часова.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169

тел. 011/8721-289, 011/8720-049

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2021/2022. године

УСЛОВИ: лице које у складу са чл. 139 и 144 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019) има сертификат Минис-
тарства просвете и науке за педагошког 
асистента: диплома или оверена копија 
дипломе васпитно-образовне струке, зани-
мање васпитач; општа здравствена спо-
сбност – лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат; држављанство Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци) и 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
да кандидат 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Тестирање 
кандидата у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са учени-
цима организује школа код Националне 
службе за запошљавање, по истеку рока 
за пријављивање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број тел. 
011/8720-049.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„СУТЈЕСКА“
11080 Земун 

Задругарска 1

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, серти-
фикат о завршеном програму обуке за педа-
гошког асистента; познавање ромског језика, 
с обзиром да се ради са децом, ученицима 
и породицама из ромске заједнице, у скла-
ду са законом; познавање рада на рачунару; 
знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни су да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање, 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да нису осуђивани прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање, мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да имају држављан-
ство Републике Србије, 5. да знају српски 
језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о здравственој 
способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву кандидати подносе: 
1. оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, 2. оверену фотокопију 
сертификата о завршеном програму обуке 
за педагошког асистента, 3. доказ о знању 
српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку, 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од шест месеци), 5. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), 6. уверење надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван, у складу са одредбом члана 139 став 1) 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од једног месеца), 
7. попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 8. краћу био-
графију. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или слати на адресу: ОШ „Сутјеска“, 
Задругарска 1, Земун.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, 

Институт за патологију
2 извршиоца

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, 
Институт за микорбиологију и 

имунологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; меди-
цинска школа лабораторијског смера; струч-
ни испит; лиценца и искуство на наведеним 
пословима.

Чувар експерименталних животиња
на одређено време до 6 месеци, 

Институт за фармакологију, клиничку 
фармакологију и токсикологију

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Виши стручнотехнички сарадник
на одређено време до 6 месеци, 

Институт за хистологију

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
првог степена.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети биографију 
и копије докумената као доказ о испуње-
ности услова. Пријаве се подносе Писарни-
ци Факулета.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Наставник предметне наставе за 
групу предмета Основи економије 

(10 часова – 50%), Принципи 
економије (6 часова – 30%)  

и Економско пословање  
(4 часа – 20%)

Наставник предметне наставе 
за групу предмета Економско 

пословање (4 часа – 20%), 
Принципи економије (12 часова  
– 60%) и Пословна економија  

(4 часа – 20%)
на одређено време до истека  

мандата директора

Наставник предметне наставе 
за групу предмета Економско 
пословање (8 часова – 40%), 

Монетарна економија и банкарство 
(8 часова – 40%) и Пословна 

економија (4 часа – 20%)
на одређено време до повратка  
одсутног запосленог, а најдуже  

до 31.08.2022. године

Наставник математике
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог

Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 
административни референт

са непуним радним временом (50%), на 
одређено време до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом, и то: 1. За наставника: ако има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 06/20), односно високо 
образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. За административног референта: ако 
има одговарајуће образовање у трајању од 
4 године, 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће,за кривична дела примање 
мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати за рад-
на места под бројем 1, 2 и 3 треба да имају 
одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација („Сл. гласник – 
Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/16, 2/17, 
1/19 и 9/19). Кандидати за радно место под 
бројем 4 треба да имају одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/16, 3/16, 
2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20). Кан-
дидати за радно место под редним бројем 5 
треба да имају средње образовање у трајању 
од 4 године – завршена школа економске 
или правне струке (сви образовни профи-
ли) или гимназија (сви смерови). Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, потребно је да кандидат доста-
ви: оверену копију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, доказ о 
неосуђиваности који издаје МУП Републике 
Србије (оригинал или оверену копију изво-
да из казнене евиденције), оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик. Доказ 
из тачке 2 (психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима) 
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прибавља се пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија ће извршити ужи избор 
кандидата које ће упутити у Националну 
службу за запошљавање на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима.О времену и месту провере упућени 
кандидати ће бити накнадно обавештени. 
Неће се разматрати пријаве без пријавног 
формулара, које су неблаговремене, непот-
пуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом и оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Такође се неће разматрати 
пријаве у којима није тачно назначено радно 
место за које кандидат конкурише (за сва-
ко радно место доставити посебан пријавни 
формулар). Школа нема обавезу да доказе 
поднете уз пријаву враћа кандидатима који 
нису изабрани. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти, 
на адресу Друге економске школе, Господара 
Вучића 50, Београд, са назнаком: „За конкурс 
за посао“, или лично, радним данима од 9.00 
до13.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд 
Јове Илића 165

тел. 011/3092-909

Доцент за ужу научну област 
Политички системи

на одређено време  
од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као 
и да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 – др.закон), Стату-
том Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање доцен-
та и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192 од 01.07.2016, бр. 195 
од 22.09.2016, бр. 197 од 20.03.2017, бр. 
199 од 16.10.2017, бр. 203 од 21.05.2018. и 
бр. 223/21). Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова (биографија, ове-
рен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кан-
дидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу 
са напред наведеним актима), доставити на 
адресу Факултета политичких наука, Бео-
град, Јове Илића 165, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са 
доказима кандидат доставља и својеручно 
потписану изјаву о изворности која је у елек-
тронском облику доступна на линку www.
fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који подне-
су благовремене и потпуне пријаве и који 
испуњавају услове конкурса организоваће се 
приступно предавање у складу са Одлуком о 
извођењу приступног предавања на Универ-
зитету у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године, са 
изменама и допунама). Неблаговремено дос-
таљене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за уже научне 
области Механика нестишљивих 

флуида и Хидраулика и хидрологија

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких 
наука, област грађевинарство, грађевин-
ски факултет, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови. Оста-
ли услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Правил-
ником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и 
сарадника Шумарског факултета, Статутом 
и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака радника Шумарског 
факултета, као и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, 
извода из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, списак научних и струч-
них радова, сепарате радова) достављају се 
Служби за правне и опште послове Шумар-
ског факултета у Београду, Кнеза Вишесла-
ва 1, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
и на сајту Националне службе за запошља-
вање, на сајту Факултета и сајту Универзи-
тета. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна 
школа; обавезан пробни рад. Пријава тре-
ба да садржи: радну биографију кандидата; 
копију дипломе о стеченом основном образо-
вању, док ће кандидати/кандидаткиње поз-
вани на разговор, доставити оригинал доку-
мената на увид. На разговор ће бити позвани 
само кандидати/кандидаткиње који уђу у 
ужи избор. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова објављене потребе за запо-
шљавањем, доставити лично или поштом 
на наведену адресу Факултета, Београд, (3. 
спрат, соба 663), са назнаком „За конкурс“.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
11000 Београд, Љубе Јовановића 2а

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

заспослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: а) одго-
варајуће образовање – стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у свему према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника за 
основне школе и Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мес-
та за запослене; б) да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; ц) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; д) има држављанство 
Републике Србије и е) зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказе о 
испуњености услова из тачака а) и д) доста-
вити уз пријаву на конкурс (оверена фотоко-
пија дипломе и уверења о држављанству) и 
тачке е) само уколико су диплому стекли на 
универзитетима ван РСрбије, а из тачке б) 
и ц) пре закључења уговора о раду Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Београд, Вељка Дугошевића бб.

тел. 011/2415-455

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122 став 
5 и чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и то: 1. има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње 
стручне школе подручја рада Здравство и 
социјална заштита, за педагога и психоло-
га, стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; ово лице мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. има дозволу за рад 
наставника, односно стручног сарадника; 
3. има обуку и положен испит за директора 
установе; 4. има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 5. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
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6. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. има држављанство Републике 
Србије; 8. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију додатка дипломе уколико се уз 
диплому издаје додатак по посебним про-
писима; оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника; оверену 
фотокопију дозволе за рад односно лиценце 
за директора (уколико је поседује; пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење); доказ о 
дужини рада у области образовања и васпи-
тања (потврда о најмање осам година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања); 
доказ о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију – уверење 
МУП-а; доказ да за њега, у складу са зако-
ном, није утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење Повереника за родну равноп-
равност); уверење надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага за кривично дело за које 
је прописана 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 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; доказ о 
познавању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о резултату 

стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико 
поседује такав извештај; уколико није вршен 
надзор над радом кандидата, потребно је да 
о томе приложи потврду из школе/а где је 
радио/ла; биографске податке са прегледом 
кретања у служби; доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необа-
везно). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Сви наведени 
докази саставни су део пријаве за конкурс, 
ако нису приложени у оригиналу морају бити 
оверени и не могу бити старији од шест месе-
ци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Достављена документација се 
не враћа кандидатима. Пријава на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставља се на адресу: Меди-
цинска школа, Вељка Дугошевића бб., 11000 
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора школе“.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд, Црнотравска 27

Наставник вештина, за ужу научну 
област Здравствена нега

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно 
искуство у педагошком раду из одговарајуће 
научне области. Документа која је потребно 
доставити: биографија са библиографијом, 
оверена фотокопија дипломе VII степена, 
доказ о радном искуству. Наведена доку-
мента доставити путем поште, на адресу: 
Правна служба – за конкурс, Висока меди-
цинска школа струковних студија „Милутин 
Миланковић“, Црнотравска 27, 11040 Бео-
град. Услови за избор у звање наставника 
вештина предвиђени су Законом о високом 
образовању и општим актима Високе меди-
цинске школе струковних студија „Милутин 
Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас дос-
тављају се у року од 7 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Сурдологија

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Тифлологија

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, 
да кандидат испуњава остале услове пред-
виђене чл. 74 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – 
др. закон), као и Статутом Факултета за 
избор у звање наставника. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, 

држављанство и потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету на наведе-
ну адресу, у року од 15 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА 
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426, 011/8300-206

Наставник пољопривредне групе 
предмета (Пољоприврдна техника, 

Пољопривредна техника обука 
вожње трактора)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са чланом 139 и морају да 
поседују одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране: 1. одговарајуће образовање: високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
У складу са чл. 154 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним дормуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страни-
ци Министарства просвете, биографију (ЦВ), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кани-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
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након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу 
са ЕПСБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверење одговарајуће високош-
колске установе о оброју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу); за оне који не поседују Закон 
по члану 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; уверење из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изри-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ одговарајуће 
установе о познавању језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, кандидати иза-
брани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве, запечаћене 
у кверти, са назнаком „За конкурсну коми-
сију – не отварати“, доставити лично или 
слати на адресу: Средња школа у Барајеву, 
Светосавска 4а, 11460 Барајево. Телефон за 
контакт: 011/8300-426, 011/8300-206. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА 

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд – Железник

Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: office @ koledz-beograd.edu.rs

Спремачица 
на одређено време до повратка  

радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад; да лице није 

осуђивано правнсонажном 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 
или злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријаву приложити: биогра-
фију, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе, уверење о неосуђиваности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и достављање документације 
која није у складу са наведеним неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: Прва спортска кошаркашка гимна-
зија – Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 
11250 Железник, Београд.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд
Булевар уметности 20

Научни сарадник

УСЛОВИ: доктор наука – науке о уметности, 
научна област: Теорија драмских уметности, 
медија и културе; знање рада на рачунару; 
поља рада и истраживања: теорија драмских 
уметности, медија и културе: проучавања 
дигиталних и виртуелних феномена, гејмин-
га и интерактивних уметничких, културних 
и медијских форми, у складу са савременим 
тенденцијама у проучавању драмских умет-
ности, медија и културе, учешће у издавач-
кој делатности – лектура, коректура, методо-
логија и форматирање академских текстова, 
пробни рад 3 месеца.

Самостални стручнотехнички 
сарадник за дигитални маркетинг

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни 
уметник из области Реклама и медији, радно 
искуство 1 година, знање рада на рачунару, 
познавање рада у Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Framemaker, Dream Weaver, HTML, 
HTML 5, CSS, Photoshop, Final Cut Pro, 
Premiere Pro, Audacity и други софтвери за 
рад са медијским садржајима – аудио, видео 
и текстуалним, искуство у вођењу друштве-
них мрежа (Фејсбук, Инстаграм) и упра-
вљања плаћених кампања, познавање Google 
ads-а, искуство у осмишљавању и спро-
вођењу маркетиншких кампања, искуство у 
снимању и фотографисању маркетиншких 
кампања, искуство у раду јавних набавки, 
пробни рад 3 месеца.

Мајстор одржавања – столар

УСЛОВИ: средње образовање, радно иску-
ство 1 година у образовној установи, серти-
фикат о стручној оспособљености за зани-
мање столар, искуство на изради филмске 
и позоришне сценографије, пробни рад 3 
месеца.

Чистачица

УСЛОВИ: основно образовање, радно иску-
ство 1 година у образовној установи, пробни 
рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом 
пријављивања подносе: пријаву на конкурс, 
диплому о завршеној школи – студијама и 
радну биографију. Избор се врши према Пра-
вилнику о раду Факултета драмских умет-
ности у Београду.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Педагошки асистент
на одређено време (12 месеци),  

до краја школске 2021/2022,  
тачније до 31.08.2022.

УСЛОВИ: на основу члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 
113/17 и 95/19 – аутентично тумачење), чла-
на 139 и 155 став 2 тачка 2 и став 6 и 7 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова. У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 
средње образовање; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 
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; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; 2) доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених); 3) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
4) доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уверење о здрав-
ственом стању прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуње-
ност услова 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. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
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пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом у ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима у просторији школе, с тим да ће 
кандидати бити обавешетени о датуму и вре-
мену разговора преко телефона или адресе 
који су навели у пријави и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве треба послати на адресу: Школска 
7, Београд – Рушањ, са назнаком: „За кон-
курс“, у затвореној коверити или непосредно 
у секретаријату школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 011/8000-406. 

Наставник математикe
са 80% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично 
тумачење) и чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/20 и 6/2020), поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140, 142, 
143, и 144. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања(“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 10/20 и 6/2020) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: поседује психичке, физичке и 
здравствене способности 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; 2) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), не старији од шест месеци; 3) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 4) оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); 5) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику; 
6) уверење о неосуђиваности; 7) фотокопију 
личне карте. Уверење о здравственом стању 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова 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. Кандидат који су изабрани 
у ужи избор у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом у ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве послати на адресу: Школска 
7, Београд – Рушањ, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на: 011/8000-406. 

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично 
тумачење) и чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/20 и 6/2020), поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања(“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/20 и 6/2020) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: поседује психичку, физичку 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1) попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете; 2) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених), не ста-
рији од шест месеци; 3) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4) оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег 
испита); 5) доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим 

кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); 6) уверење о нео-
суђиваности; 7) фотокопију личне карте. 
Уверење о здравственом стању прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Коми-
сија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидат који су изабрани 
у ужи избор у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом у ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријаве треба послати на адресу: 
Школска 7, Београд – Рушањ, са назнаком: 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 011/8000-406. 

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 70% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично тума-
чење) и чл. 139 и 155 став 3 тачка 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“; бр. 88/2017, 27/18 
– др.закони, 10/20 и 6/2020), поседује одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
140, 142, 143 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. зако-
ни, 10/20 и 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: поседује пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и зло- 
стављање 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених), не старији од шест месе-
ци; 3) оверен препис или оверену фотокопију 
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дипломе о стеченом образовању; 4) оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); 5) доказ 
о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 6) уверење о неосуђиваности; 7) 
фотокопију личне карте. Уверење о здрав-
ственом стању прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуње-
ност услова 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. Кандидат 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. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом у ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве треба послати на 
адресу: Школска 7, Београд – Рушањ, са наз-
наком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона: 011/8000-406. 

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 40% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично тума-
чење) и чл. 139 и 155 став 3 тачка 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/20 и 6/2020), поседује одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
140, 142, 143 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. зако-
ни, 10/20 и 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом 

сматра се пријава која садржи:1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених), не старији од шест месе-
ци; 3) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 4) оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); 5) доказ 
о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 6) уверење о неосуђиваности; 7) 
фотокопију личне карте. Уверење о здрав-
ственом стању прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуње-
ност услова 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. Кандидат 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. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом у ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве треба послати на 
адресу: Школска 7, Београд – Рушањ, са наз-
наком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 011/8000-406. 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Београд – Земун
Цара Душана 196 

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Софтверско 

инжењерство, за наставне предмете: 
Базе података, Пројектовање  

и моделовање, Методе 
програмирања и Објектно 

оријентисани програмски језици
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије – елек-
тротехнички факултет, технички факултет, 
факултет природно-математичких наука 
или факултет организационих наука, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће 
научне области и способност за научни рад. 
Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута и 
Правилника о поступку и условима за избор 
у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
нити истрага (које није старије од шест месе-
ци), оверене копије диплома или уверења 
завршених степена студија, списак научних 
и стручних радова, као и по један примерак 
тих радова. Пријаве са биографијом и тра-
женим доказима о стеченом образовању,  

достављају се Криминалистичко-полицијском 
универзитету у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања овог конкурса, на адресу: Ули-
ца цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве 
без потребних доказа неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“Др АРЧИБАЛД РАЈС”

11000 Београд – Палилула, Патриса Лумумбе 5

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

школске 2021/2022.

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних 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 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају и 
посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Др Арчибалд Рајс” број 01-216 од 
09.03.2018. године са изменама и допунама 
и то: IV степен стручне спреме; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ђацима и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих документа о 
познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад), да су завршили обуку 
за педагошког асистента (завршен прописан 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине); да знају ром-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије; 
биографију (CV); доказ о одговарајућем 
образовању (оверене копије дипломе не ста-
рије од 6 месеци); доказ 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 упородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (издаје МУП, 
оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); доказ о похађању обуке 
за педагошког асистента (оверену потврду, 
да није старија од 6 месеци); доказ о знању 
ромског језика (оверено уверење, не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка достављају само кандидати који одгова-
рајуће знање нису стекли на српском језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се поштом 
на адресу: ОШ „Др Арчибалд Рајс“, Патриса 
Лумумбе 5, са назнаком „Пријава на конкурс“ 
или лично у школи, радним данима од 08 до 
14 часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

БОР                 

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

тел. 030/425-782

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно  
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане одредбом чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
1. да имају одговарајуће образовање: нај-
мање IV степен стручне спреме, да знају ром-
ски језик, завршен програм обуке за педагош-
ког асистента; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3)–5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2) пре закључења уговора о раду.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно  
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане одредбом чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да имају одговарајуће образовање: 
најмање IV степен стручне спреме, завршен 

програм обуке за андрагошког асистента; 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3)–5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тач. 2) пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интер-
нет стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и следећа докумен-
та (у оригиналу или оверене копије): доказ 
о стручној спреми; доказ да кандидат има 
завршену обуку за педагошког асистента, 
односно андрагошког асистента (педагошки 
асистент: сертификат издат од стране минис-
тарства надлежног за послове образовања; 
андрагошки асистент: Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; очитану 
личну карту (или фотокопију личне карте без 
читача); доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела наброја-
на у тачки 3 (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а, не старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија која ће 
бити именована од стране директора школе, 
сходно и у роковима прописаним одредбом 
чл. 154 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране, а сви 
кандидати у пријави треба да наведу контакт 
телефон. Пријаве доставити лично код секре-
тара школе или послати поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, Моше Пијаде 6, 19210 Бор, 
са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место педагошког асистента”, односно „Прија-
ва за конкурс за радно место андрагошког 
асистента”. За све додатне информације 
обратити се мејлом на: osvukkaradzicbor@
gmail.com или позвати на контакт телефон: 
030/425-782 (секретар школе).

ЧАЧАК 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2

Наставник уставног  
и привредног права

на одређено време,  
са 85% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-

саних Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018): да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, основне студије у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријавни формулар кан-
дидати подносе следећу документацију: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверење 
из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Координатор практичне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018): да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
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основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријавни 
формулар кандидати на конкурс подносе 
следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције министарства надлеж-
ног за унутрашње послове; уверење из суда 
опште надлежности да се против кандида-
та не води кривични поступак; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Наставник физичког васпитања
на одређено време,  

са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 и 95/2018), испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018): да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, основне студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђивано 
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, 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 
Уз пријавни формулар кандидати на конкурс 

подносе следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверење 
из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Наставник услуживања са 
практичном наставом

на одређено време,  
са 108% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018): да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријавни 
формулар кандидати на конкурс подносе 
следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције министарства надлеж-
ног за унутрашње послове; уверење из суда 
опште надлежности да се против кандида-
та не води кривични поступак; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Наставник хемије
на одређено време,  

са 35% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018): да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријавни 
формулар кандидати на конкурс подносе 
следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције министарства надлеж-
ног за унутрашње послове; уверење из суда 
опште надлежности да се против кандида-
та не води кривични поступак; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Наставник стручних предмета  
дрвне струке

на одређено време,  
са 120% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 и 95/2018), испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018): да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
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стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, основне студије у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријавни формулар канди-
дати на конкурс подносе следећу документа-
цију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције 
министарства надлежног за унутрашње 
послове; уверење из суда опште надлежнос-
ти да се против кандидата не води кривични 
поступак; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
потврду о радном искуству.

Наставник стручних предмета 
економске струке
на одређено време,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 и 95/2018), испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018): да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, основне студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да није осуђивано 
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, 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 

Уз пријавни формулар кандидати на конкурс 
подносе следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверење 
из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Шеф материјално-финансијског 
пословања

на одређено време,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018): да има одговарајуће висо-
ко образовање из области економских наука, 
одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: одговарајуће високо обра-
зовање из области економских наука, студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка, да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Уз пријавни формулар кандидати на 
конкурс подносе следећу документацију: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверење 
из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Психолог
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018), испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018): да има одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: одговарајуће високо образовање из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, из 
области педагошких наука или психолошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука или психолошких 
наука; да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; основне студије у трајању од најмање 
четири године из области педагошких нау-
ка или психолошких наука, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријавни формулар кан-
дидати подносе следећу документацију: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверење 
из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

Техничар за одржавање 
информационих система и 

технологија
на одређено време,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 и 95/2018) испуњава и посебне усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018): да 
има одговарајуће средње образовање пре-
ма прописима о средњем образовању; да 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријавни 
формулар кандидати на конкурс подносе 
следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције министарства надлеж-
ног за унутрашње послове; уверење из суда 
опште надлежности да се против кандида-
та не води кривични поступак; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном 
искуству.

ОСТАЛО: Наведена документација не може 
бити старија од шест месеци. Кандидат може 
поднети и остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору 
(биографске податке, односно радну био-
графију, оквирни план рада, доказе о посе-
довању радних способности). Рок за дос-
тављање пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Пријавни формулар се може преузети са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и зајед-
но са документацијом доставити на адресу: 
Техничка школа Ивањица, Миће Матовића 
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 032/661-000.

ЈАГОДИНА                

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35223 Велики Поповић

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабран кандидат који испууњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 ст 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19,6/20) и то. 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе 
за педгога или психолога школе стечено на 
студијама другог степена (мастер акамемске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке струковне студије) и то: студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисдиплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине или одгова-
рајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука, с тим да студије 
првог степена морају бити из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо обрзо-
вање до 10.09.2005. године; 2. да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 
3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у устано-
ви, на пословима образовања и васпитања 

после стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има обуку и положен испит за дирек-
тора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); 6. 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 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 дискримина-
торно понашање; 7. да није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, потврђена оптужница или донето 
решење о одређивању притвора; 8. да има 
држављанство Републике Србије; 9. да зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из чл 
140 ст 3 истог закона, тј. високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, основне струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од 3 године или више образовање 
за наставника основне школе и најмање 10 
година рада на пословима образовања и вас-
питања у установи после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за 
радно место директора школе попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани пријав-
ни формулар прилаже уз следећу докумен-
тацију: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника или стручног сарадника, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци), потврду 
да има најмање 8 година рада у установи у 
области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ), доказ 
да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује), 
уверење 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминторно понашање (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног суда да протв 
кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, 
потврђена оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци), доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора устаниве и оцену спољашњег вред-
новања (доказе подносе само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (доказ подносе кан-
дидати који поседују извештај); биографију 
са кратким прегледом радне биографије и 
предлогом програма рада директора школе. 
Докази који се прилажу морају бити ориги-
нални или оверене фотокопије. Пријава на 
конкурс са доказим подноси се препоруче-
ном пошиљком са повратницом или лично на 
горенаведену адресу у затвореној коверти са 
назнаком: “Конкурс за избор директора шко-
ле”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на тел. 
035/621-308, радним данима у периоду од 10 
до 13 часова.

ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
35210 Свилајнац, Радничка 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора предш-
колске установе треба да испуњавају услове 
прописане чланом 122 став 3 и 4 чл. 139 и 
140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да имају одгова-
рајуће високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и најмање осам година 
рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или васпитача 
или стручног сарадника стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образо-
вања или одговарајуће високо образовање 
за васпитача стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису прав-
носнажно осуђени за привредни преступ у 
вршењу радније дужности и да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривчно 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као иза кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
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мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик на коме се остварује вас-
питни-образовни рад; 6. да имају дозволу за 
рад, лиценцу; 7. да имају обуку и положен 
испит за директора. Пријава на конкурс оба-
везно треба да садржи име и презиме, адре-
су, број телефона и потпис кандидата. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат за директора 
подноси: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволу за рад, 
односно лиценцу), потврду да има најмање 
осам, односно десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење издато од надлежног привредног суда 
којим се доказује да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступу вршењу раније дужности; уверење 
односно извод из казнене евиденције изда-
то од стране полицијске управе као доказ 
да кандидат 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 
примање или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да 
није покренут кривични поступак (ориги-
нал или оверена фотокопија); радна биогра-
фија са кратким прегледом кретања у служ-
би; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења 
посебног уговора о међусобним правима 
и обавезама. Доказ о познавању језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад 
кандидат доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику. Уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Сва приложена доку-
ментација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно преписи морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
број 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава на конкурс 

за избор директора установе је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020 – даље Закон); за 
директора школе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога: 1. стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, одноносно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области 
педгошких наука или интердисциплинарне, 
ултрадисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарјуће научне односно стручне 
области педгошких наука; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобрачаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
виичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да 
лице зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за 
рад (лиценцу или положен стручни испит) 
наставника и стручног сарадника; има обу-
ку и положен испит за директора устано-
ве – изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на 
дужност; директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директо-
ра; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уколико 
се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; изузетно уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе стечено одго-
варајуће високо образовање на студијама 

првог степена (основне академске односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање десет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Кандидат уз пријаву на 
конкурс доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, ори-
гинал или оверену копију уверења надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона 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,обузи-
мање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење треба 
да буде издато након расписивања конкур-
са), оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику), 
оверену копију дозволе за рад наставника 
и стручног сарадника – педагога и психо-
лога, оригинал или оверену копију доказа 
да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (пријава уз коју није достављан 
овај доказ неће се сматрати непотпуном), 
оригинал потврду о дужини рада (најмање 
осам година) у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, оригинал или оверену 
копију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решеања 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога – за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) – пријава уз коју није достављен 
овај доказ неће се сматрати непотпуном; 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (овај доказ доставља кандидат који је 
претходно обављао дужност директора уста-
нове); биографија с прегледом радне биогра-
фије; предлог програма рада школе. Лекар-
ско уверење надлежне здравствене установе 
доставља кандидат који решењем Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
буде именовано за директора. Рок за подно-
шење пријава на конкурс за избор директора 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Коми-
сија неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се 
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лично или поштом у затвореној коверти на 
горенаведену адресу са назнаком “За Коми-
сију за избор директор“. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 035/564-977.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022, односно до 31.08.2022.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон 
10/2019 и 6/2020) и услове прописане Пра-
вилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС”, 
бр. 87/2019 и 106/20) и то: да има одгова-
рајуће образовање – IV степен стручне спре-
ме; да има завршен прописан програм обуке 
за педагошког асистента; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћајаи против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави следећу докумен-
тацију: 1. попуњен и одштампани пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја – део ново), 2. кратку 
биографију, 3.оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, 4. сертификат или 
оверену фотокопију сертификата издатог од 
стране Министарства просвете о савладаном 
програму обуке за педагошке асистенте, 5. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), 6. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
7. уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из чл. 139 ст 1. тач 3) Закона које 
издаје надлежна служба МУП-а, 8. доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Изабрани кандидат, пре засни-
вања радног односа, дужан је да достави 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи у складу 
са чл 154 ст 2 Закона. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве на конкурс 

са потребном документацијом достављају се 
лично или поштом, у затвореним ковертама, 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс за радно место педагошки асистент“.

Библиотекар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најдуже до краја школске 2021/2022,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл 139 и чл. 140 
ст. 1 тач 1) и 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 6 ст. 1 тач. 8 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника 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); 
2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или двања 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 дискимин-
торно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. биографију са (радном 
биографијом); 3. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 4. уве-
рење из казнене евиденције МУП-а надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности за 
наведена кривична дела (не старије од шест 
месеци); 5. оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 6. оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 7. доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља кан-
дидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); 8. лекарско 
уверење надлежне здравствене установе 
(доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима) доставља кандидат који буде примљен 
у радни однос, пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу “Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року 

од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом, достављају се лично 
или поштом у затвореним ковертама на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – 
за радно место библиотекар”.

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 139 и 140 ст 1. 
тач 1) и 2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и одговарајуће 
образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 8 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
(“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 и 4/2021), 
лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне 
академске студија на студијским програми-
ма из области физике; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетаног лица или родоскврнуће за кри-
вична 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. биографију (са радном 
биографијом); 3. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 4. уве-
рење из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела (не старије од 6 месеци); 
5. оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 6. оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци); 7. доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); 8. лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе (доказ 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима)  
доставља кандидат који буде примљен у 
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радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу “Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавња, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама на горена-
ведену адресу, са назнаком “За конкурс – за 
радно место наставник физике”.

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве из чл. 139 и 140 ст 1 тач 1) и 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
1. да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке акадеске студије ) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и одговарајуће образовање у складу 
са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника 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 и 4/2021); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за које је изрече-
на 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 кривична 
дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискримина-
ротно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, 2. пријаву са краћом 
биографијом, 3. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању. 4. ори-
гинал или оверену копију уверења из казне-
не евиденције МУП-а надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела из чл 139 ст. 1 тач 3) Закона (не 
старије од 6 месеци), 5. оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, (не старије од 6 месеци), 7. 
доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитниу рад (овај доказ 
доставља кандидт који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику), 
8. лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 

ученицима) доставља кандидат, који буде 
примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса у листу “Послови”. Неблго-
времене и непотпуне пријаве нећесе узети 
у разматрање. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом, дос-
тављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на горенаведену адресу са назна-
ком “За конкурс – за радно место наставника 
у продуженом боравку”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА              

ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ 
И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

СМЕРА
38220 Косовска Митровица 

Лоле Рибара 29

Педагог 

УСЛOВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, Закона о раду, 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији, Правилником о 
организацији и систематизацији радних мес-
та и то: да је држављанин Републике Србије, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетог лица или родосквр-
нуће, 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 кривични санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна срп-
ски језик, да има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020), а у погледу врсте стручне 
спреме да испуњава услове прописане Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Уз попуњени пријав-
ни формулар кандидати треба да приложе 
следеће доказе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), диплому или уверење о 
врсти и степену стручне спреме, извод из 
казнене евиденције (КЕ), које издаје надлеж-
на полицијска управа као доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
горе наведена кривична дела, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, кандидат који није стекао 
диплому на српском језику доставља и доказ 
да познаје језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – оверена фотокопија 
дипломе или уверење о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српс-
ком језику или уверење, односно потврду  

о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достављају школи, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
лично или на адресу: Гимназија друштве-
но-језичког и природно-математичког смера, 
Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, 38220 
Косовска Митровица. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата биће донета у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица 
Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну 
област Патофизиологија

Ванредни професор за ужу  
научну област Психијатрија  

са медицинском психологијом

Сарадник у настави за ужу  
научну област Физиологија

УСЛОВИ: I Услови за избор наставника. А) У 
звање редовног професора може бити бира-
но лице које испуњава следеће минималне 
услове: Обавезни услови: 1. испуњени усло-
ви за избор у звање ванредног професора, 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 3. објављена два рада из 
научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у звање ванредног професора, у 
часописима категорије М21, М22 или М23, 
4. цитираност од 10 хетероцита, 5. једно 
пленарно предавање на међународном или 
домаћем научном скупу или два саопштења 
на међународним или домаћим научним ску-
повима, 6. књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник од стране наставно науч-
ног већа факултета, поглавље у одабраном 
уџбенику или превод одабраног иностра-
ног уџбеника, за ужу научну област за коју 
се бира, објављеног у периоду од избора 
у наставничко звање, 7. резултат у развоју 
научно-наставног подмлатка на факулте-
ту, 8. учешће у комисијама за одбрану три 
завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер академским студијама, 9. наставник 
који се бира у звање редовног професора 
мора испуњавати и услове да буде ментор 
за вођење докторске дисертације у складу 
са стандардом 9 (наставно особље) Правил-
ника о изменама и допунама Правилника 
о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских про-
грама. Изборни услови: Кандидат за избор 
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у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. б) У звање ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава сле-
деће услове: Услови за први избор у звање 
ванредног професора. Обавезни услови: 1. 
испуњени услови за избор у звање доцента; 
2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода; 3. обавезно педа-
гошко искуство на универзитету у трајању 
од најмање три године; 4. објављена два 
рада из научне области за коју се бира, у 
периоду од избора у звање доцента у часо-
писима категорије М21, М22 или М23; 5. ори-
гинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, 
монографија, практикум или збирка задатака 
од стране наставно-научног већа факултета 
(све са ИСБН бројем) за ужу научну област 
за коју се бира. Изборни услови: кандидат 
за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена члано-
вима 5, 6 и 7, који морају да буду наведе-
ни и образложени у реферату комисије за 
писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника. Услови за 
сваки следећи избор у звање ванредног про-
фесора. Обавезни 1. позитивна оцена педа-
гошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода; 
2. објављен један рад из научне области за 
коју се бира у часопису категорије М21,М22 
или М23; Изборни услови: кандидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5,6. и 7, 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. ц) У звање Сарадника у настави 
може бити бирано лице које испуњава сле-
деће услове: Обавезни услови: за сарадника 
у настави на Факултету може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане Зако-
ном о високом образовању, Статутом Факул-
тета и овим Правилником и то: ако је сту-
дент докторских студија; ако је интегрисане 
академске студије завршио/ла са просечном 
оценом најмање осам (8,00); ако има сми-
сао и способност за наставни рад. Посебни 
услови: смисао и способност за наставни рад 
сарадника у настави на клиничким предме-
тима Факултета утврђује се на основу: веће 
просечне оцене из предмета уже научне 
области; одобрена здравствена специјали-
зација; већег броја научних радова објавље-
них у домаћим и иностраним часописима; 
већег броја стручних радова на домаћим 
или међународним скуповима; краћи рок 
студирања – млађи кандидат; врста и број 
добијених студентска признања; активно 
познавање страних језика; активно позна-
вање рада на рачунару. Смисао и способ-
ност за наставни рад сарадника у настави 
на предклиничким предметима факултета 
утврђује се на основу: веће просечне оце-
не из предмета уже научне области; већег 
броја научних радова објављених у домаћим 
и иностраним часописима; већег броја струч-
них радова на домаћим или међународним 
скуповима; краћи рок студирања – млађи 
кандидат; врста и броју добијених студент-
ска признања; аактивно познавање страних 
језика; активно познавање рада на рачуна-
ру. Смисао за наставни рад, поред наведе-

них критеријума, утврђује се на основу тес-
та општег знања из уже научне области за 
коју се сарадник у натави бира и стручног 
разговора који спроводи комисија именована 
од стране Наставно-научног већа Факулте-
та за писање извештаја за избор кандида-
та за сарадника у настави. Посебни усло-
ви, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника и сарадника регулисани 
су Законом о високом образовању, Правил-
ником о ближим условима за избор настав-
ника Универзитета у Приштини – Косовска 
Митровица,Правилника о условима начину и 
поступку избора у звање сарадника Пришти-
на – Косовска Митровица и Статутом Меди-
цинског факултета у Приштини – Косовска 
Митровица. Уз пријаву на Конкурс кандида-
ти су дужни доставити доказе о испуњености 
услова предвиђених Конкурсом. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“ и на сајту Факултета. 
Пријаве доставити на адресу: Медицин-
ски факултет у Приштини, 38220 Косовска 
Митровица, Анри Динана бб или предајом 
архиви Факултета: 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ” ТОПОЛА

34310 Топола
тел. 034/6811-489

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене на породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: први степен стручне спреме (осмо-
годишња школа). Кандидат уз пријавни 
формулар прилаже: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, 
уверење или потврду о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела коју издаје 
полицијска управа (оригинал), уверење од 
суда да није под истрагом и да није покре-
нут кривични поступак, извод из матич-
не књиге рођених (оригинал), уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
очитану или фотокопију личне карте. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са потребном 
документацијом слати на адресу: Авенија 
краља Петра I бр. 10/а, 34310 Топола, са 
назнаком „Конкурс за спремачицу – замена”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор и има најмање три члана, 
а чији је обавезни члан секретар установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Контакт телефон: 034/6811-489.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“

34000 Крагујевац
Краља Милутина бб

тел. 034/300-961

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
939, 23. јуна 2021. године, поништава се у 
целости.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34106 Ердеч

Партизанских курира бб.
тел. 034/300-237, 311-985

Наставник математике
за 78% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (током трајања мандата 
директора), најкасније до 31.8.2024.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник“ бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 
11/2016, 02/2017, 03/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 3/2021 и 4/2021) – 
за наставника; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе 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; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: кратку биографију (CV); 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
стеченог образовања, степена и врсте струч-
не спреме, прописаног чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 12 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016, 
02/2017, 03/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 3/2021 и 4/2021), не старију 
од 6 месеци; уверење да нису осуђивани 
за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима – ово 
уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
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Одлуку о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неће се узимати у разматрање неблаго-
времене и непотпуне пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара, пријаве 
без доказа о испуњености свих услова кон-
курса, пријаве са неовереном документа-
цијом у прилогу. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС“, бр. 87/18). Пријав-
ни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњености услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, у затвореној коверти, са наз-
наком: „За конкурс – наставник математике“, 
поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, 
Партизанских курира бб, 34106 Ердеч или 
непосредно предати секретару школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, сваког радног дана од 
09.00 до 13.00 часова или путем телефона 
034/300-237, 311-985.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ“

34310 Топола
тел. 034/6811-489

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидат попуња-
ва пријавни формулар за пријаву на конкурс 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе, односно дипломе и додатка 
уз диплому о одговарајућој стручној спре-
ми или уверења о стеченој стручној спреми 

и уверење о положеним испитима (уколико 
се прилаже уверење оно не може бити ста-
рије од шест месеци), уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном 
испиту за лиценцу (ако је кандидат исти 
полагао), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству не старије од шест месеци 
(ако се доставља фотокопија мора бити ове-
рена); уверење полицијске управе, не ста-
рије од шест месеци, да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (ако се дос-
тавља фотокопија уверења мора бити овере-
на); уверење суда да није под истрагом и да 
није покренут кривични поступак; ако кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику – уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Васпитач
на одређено време због  
повећаног обима посла  

(најдуже до 31. августа 2022. године)
3 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 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; 
да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидат 
попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интр-
нет страници Министарства просвете, нау-

ке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар, кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе, односно дипломе 
и додатка уз диплому о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми и уверење о положеним испитима 
(уколико се прилаже уверење оно не може 
бити старије од шест месеци), уверење о 
положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је канди-
дат исти полагао), извод из матичне књиге 
рођених – оригинал или оверена фотоко-
пија, уверење о држављанству не старије од 
шест месеци (ако се доставља фотокопија 
мора бити оверена); уверење полицијске 
управе, не старије од шест месеци, да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (ако се доставља фотокопија уверења 
мора бити оверена); уверење суда да није 
под истрагом и да није покренут кривични 
поступак; ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику – уве-
рење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време због  
повећаног обима посла  

(најдуже до 31. августа 2022. године)

УСЛОВИ: средње образовање, медицин-
ска сестра – васпитач. Кандидат уз пријав-
ни формулар прилаже: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење 
или потврду о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела коју издаје полицијска 
управа (оригинал); уверење суда да није 
под истрагом и да није покренут кривични 
поступак; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

Спремачица
на одређено време због  
повећаног обима посла  

(најдуже до 31. августа 2022. године)

УСЛОВИ: први степен стручне спреме 
(осмогодишња школа). Кандидат уз пријав-
ни формулар прилаже: оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној 
школи, уверење или потврду о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела 
коју издаје полицијска управа (ориги-
нал); уверење суда да није под истра-
гом и да није покренут кривични посту-
пак; извод из матичне књиге рођених 
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(оригинал); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); очитану или 
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Васпитач
на одређено време ради замене 

запослене која је премештена на радно 
место директора, до престанка мандата

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат 
попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе, односно дипломе 
и додатка уз диплому о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми и уверење о положеним испитима 
(уколико се прилаже уверење оно не може 
бити старије од шест месеци), уверење о 
положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је кан-
дидат исти полагао), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству не старије 
од шест месеци (ако се доставља фотокопија 
мора бити оверена), уверење полицијске 
управе, не старије од шест месеци, да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (ако се доставља фотокопија уверења 

мора бити оверена); уверење суда да није 
под истрагом и да није покренут кривични 
поступак; ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику – уве-
рење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Васпитач
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат 
попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе, односно дипломе и додатка 
уз диплому о одговарајућој стручној спре-
ми или уверења о стеченој стручној спреми 
и уверење о положеним испитима (уколико 
се прилаже уверење оно не може бити ста-
рије од шест месеци), уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном 
испиту за лиценцу (ако је кандидат исти пола-
гао), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству не старије од шест месеци (ако 
се доставља фотокопија мора бити оверена); 
уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (ако се доставља фотокопија уверења 
мора бити оверена); уверење суда да није 
под истрагом и да није покренут кривични 
поступак; ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику – уве-
рење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са потреб-
ном документацијом слати на адре-
су: Авенија краља Петра I бр. 10/а, 
34310 Топола, са назнаком „Конкурс за 
________________________“ (навести назив 
радног места за које се конкурише). Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор и има најмање три члана, а чији је 
обавезни члан секретар установе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Контакт телефон: 034/6811-489.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34000 Крагујевац, Букурешка бб

тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чл. 24. ст 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 139 ст 
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/20) и да има одговарајући степен 
стручне спреме 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, 13/2018 
и 11/19) и то: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 
11/19); да кандидат има психичку, физичку и 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног собраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међунродним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званич-
не интернет странице) кандидати достављају 
следеће доказе о испуњености услова за 
пријем у радни однос: диплому одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверени 
препис или оверену фотокопију), а канди-
дат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских сту-
дија; уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст.1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања из МУП-а да није 
старије од 6 месеци; уверење о држављантву 
да није старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима – лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивња конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на адрсу школе: Основна школа „Свети Сава”, 
34000 Крагујевац, Букурешка бб, са назнаком 
„Конкурс за наставника разредне наставе” 
или лично код секретара школе. Ближа оба-
вештења се могу добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 034/370-112.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/8736-061

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача, за рад са децом 
узраста од три године до поласка у школу, 
могу обављати лице која испуњавају усло-
ве прописане Законом и имају одговарајуће 
образовање – лица на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне сту-
дије по прописима који су уређивали висо-
ко образовање у периоду од 10. септембра 
2005. године до 7. октобра 2017. године; 
или лица на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; или лица на сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образо-
вање; или изузетно: лице које има средње 
образовање и године радног искуства на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу 
прописа којима се уређује област предшколс-
ког васпитања и образовања и имају дозволу 
за рад (лиценцу); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом, не старији од 6 
месеци, подноси се пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20); држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати прилажу: потпуну лич-
ну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном - ЦВ, оверену копију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци), формулар за 
пријаву на конкурс. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити лич-
но или путем поште на адресу: Предшколска 
установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отво-
рен 8 дана. Телефон 064/873-6061.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/ 306-500

Сарадник у настави за научну област 
Правне науке, ужу научну област 

Право у економији
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија из науче области 
за коју се бира, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам (8), на период од једне године, са 
условима из члана 83 Закона о високом обра-
зовању и члана 117 и 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 
образовању, слати на адресу: Правни факул-
тет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована 
Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“

36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/332-630

Стручни сарадник за јавне набавке

УСЛОВИ: високо образовање на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, на студијама у 
трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидати, поред наве-
деног, морају испуњавати и додатне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20), и то: да имају одговарајуће 
образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 2 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 2 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана сас-
тавни су део пријаве за конкурс, а доказ из 
става 2 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да знају 
српски језик достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском јези-
ку. Кандидати морају доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; радну биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (образац са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од шест месеци); 
доказ из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); уверење суда као доказ да 
лице није осуђивано (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од шест месеци); 
доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (ориги-
нал или оверена фотокопија); очитану личну 
карту. Рок за подношење пријава (са дока-
зима о испуњавању услова) је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни 
фолмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но за одштампаним пријавним формуларом 
достављају у затвореним ковертама, лично 
или на адресу: Предшколска установа „Олга 
Јовичић Рита“, Карађорђева 11, Краљево, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране, односно биће одба-
чене. Конкурс ће спровести конкурсна коми-
сија коју ће директорка установе именовати 
посебним решењем. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року и по правилима 
предвиђеним законом. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 036/332-630.

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање 
– васпитач; изузетно: одговарајуће средње 
образовање, V степен стручне спреме – вас-
питач. Кандидати, поред наведеног, морају 
испуњавати и додатне услове прописане  
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чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да имају одговарајуће образовање; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 2 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 2 тач 1), 3), 
4) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
за конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да знају српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику. Кандидати морају доста-
вити: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених (образац са холограмом, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); уверење суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(оригинал или оверена фотокопија); очитану 
личну карту. Рок за подношење пријава (са 
доказима о испуњавању услова) је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни 
фолмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но за одштампаним пријавним формуларом 
достављају у затвореним ковертама, лично 
или на адресу: Предшколска установа „Олга 
Јовичић Рита“, Карађорђева 11, Краљево, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране, односно биће одба-
чене. Конкурс ће спровести конкурсна коми-
сија коју ће директорка установе именовати 
посебним решењем. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року и по правилима 
предвиђеним у закону. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 036/332-630.

Медицинска сестра – васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра – вас-
питач. Кандидати, поред наведеног, морају 
испуњавати и додатне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: да имају одговарајуће образовање; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 2 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 2. тач. 1), 3), 
4) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
за конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да знају српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику. Кандидати морају доста-
вити: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених (образац са холограмом, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); уверење суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(оригинал или оверена фотокопија); очита-
ну личну карту. Рок за подношење пријава 
(са доказима о испуњавању услова) је осам 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно за одштампаним пријавним фор-
муларом достављају у затвореним ковертама, 
лично или на адресу: Предшколска устано-
ва „Олга Јовичић Рита“, Карађорђева 11, 
Краљево, са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране, односно биће 
одбачене. Конкурс ће спровести конкурсна 
комисија коју ће директорка установе име-
новати посебним решењем. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року и по правили-
ма предвиђеним законом. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 036/332-630.

Домар

УСЛОВИ: средње образовање, стручно мајс-
торско и специјалистичко образовање V 
степена и положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници). Канди-
дати, поред наведеног, морају испуњава-
ти и додатне услове прописане чланом 139 

Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то: 
да имају одговарајуће образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 2 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 2 тач. 1), 3), 
4) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
за конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да знају српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику. Кандидати морају доста-
вити: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених (образац са холограмом, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); уверење суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(оригинал или оверена фотокопија); очита-
ну личну карту. Рок за подношење пријава 
(са доказима о испуњавању услова) је осам 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно за одштампаним пријавним фор-
муларом достављају у затвореним ковертама, 
лично или на адресу: Предшколска устано-
ва „Олга Јовичић Рита“, Карађорђева 11, 
Краљево, са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране, односно биће 
одбачене. Конкурс ће спровести конкурсна 
комисија коју ће директорка установе име-
новати посебним решењем. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року и по правили-
ма предвиђеним у закону. Ближа објашњења 
могу се добити на телефон: 036/332-630.

Сервирка 

УСЛОВИ: основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено од дана сту-
пања на снагу Правилника. Кандидати, поред 
наведеног, морају испуњавати и додат-
не услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
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(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да имају одго-
варајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивани 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 2 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 2 тач 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве за конкурс, а доказ из става 2 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да знају српски 
језик достављају само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику. Кан-
дидати морају доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; радну биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених (образац са 
холограмом, оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); доказ из казне-
не евиденције МУП-а (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од шест месеци); 
уверење суда као доказ да лице није осуђи-
вано (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од шест месеци); доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању српс-
ког језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (оригинал или оверена 
фотокопија), очитану личну карту. Рок за 
подношење пријава (са доказима о испуња-
вању услова) је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно за одштам-
паним пријавним формуларом достављају у 
затвореним ковертама, лично или на адресу: 
Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, 
Карађорђева 11, Краљево, са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране, односно биће одбачене. Кон-
курс ће спровести конкурсна комисија коју 
ће директорка установе именовати посебним 
решењем. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року и по правилима предвиђеним 
законом. Ближа обавештења могу се добити 
на телефон: 036/332-630.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандида-
ти, поред наведеног, морају испуњавати и 
додатне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да 
имају одговарајуће образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 2 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 2 тач. 1), 3), 
4) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
за конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да знају српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику. Кандидати морају доста-
вити: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених (образац са холограмом, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); уверење суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(оригинал или оверена фотокопија); очитану 
личну карту. Рок за подношење пријава (са 
доказима о испуњавању услова) је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но за одштампаним пријавним формуларом 
достављају у затвореним ковертама, лично 
или на адресу: Предшколска установа „Олга 
Јовичић Рита“, Карађорђева 11, Краљево, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране, односно биће одбаче-
не. Конкурс ће спровести конкурсна коми-
сија коју ће директорка установе именовати 
посебним решењем. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року и по правилима 
предвиђеним у закону. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 036/332-630.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на сту-
дијама првог степена: основне струковне 
студије, студије у трајању од три године или 
више образовање; дозвола за рад (лиценца); 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; да кандидати нису осуђи-
вани 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 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима кандидат треба 
да приложи доказе о испуњавању услова: 
оверену фотокопију сведочанства (дипло-
ме) о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (кандидат доставља само ако 
образовање није стечено на српском јези-
ку); уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених (оригинали или ове-
рене копије); оверену фотокопију потврде 
о положеној лиценци (оверену фотокопију 
дозволе за рад); уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи прили-
ком конкурисања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу Предшколске 
установе „Наша радост“, са назнаком: „За 
конкурс за васпитаче“.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Магационер/економ

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају средње 
образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима кандидат треба 
да приложи доказе о испуњавању услова: 
оверену фотокопију сведочанства (дипло-
ме) о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (кандидат доставља само ако 
образовање није стечено на српском језику); 
уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених (оригинали или оверене 
копије); уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал). 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом кандидат при-
бавља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи приликом конкурисања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикцији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу Предш-
колске установе „Наша радост“, са назнаком: 
„За конкурс за магационера/економа“. 

Сервирка

УСЛОВИ: основно образовање са радним 
искуством на пословима сервирке, до дана 
ступања на снагу уредбе (до 31.01.2018. 
године); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима кандидат треба 
да приложи доказе о испуњавању услова – 
оверену фотокопију сведочанства (дипло-
ме) о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (кандидат доставља само ако 
образовање није стечено на српском језику); 
уверење о држављанству и извод из мати-
чне книге рођених (оригинали или овере-
не копије); потврду о радном искуству на 
пословима сервирке; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал) Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи приликом 
конкурисања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикцији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
адресу Предшколске установе „Наша радост“, 
са назнаком: „За конкурс за сервирку“.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Расписује конкурс
За избор у звање и заснивање радног 

односа 2 наставника у звању: 

Предавач струковних студија за ужу 
научну област Информатика

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом 
образовању и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставни-
ка и сарадника на Високој пословној школи 
струковних студија „Професор др Радомир 
Бојковић“ потребно је да кандидати посе-
дују: академско звање магистар наука из 
наведене области, или академски назив спе-
цијалисте академских студија из наведене 
области. Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс; биографија; списак 
објављених радова; доказ о стеченом рад-
ном искуству од најмање 3 године у наста-
ви у високом образовању. Рок за подношење 

пријава је осам (8) дана од дана расписивања 
конкурса. Пријаве са прилозима доставити на 
адресу: Високa пословнa школa струковних 
студија „Професор др Радомир Бојковић“, 
Топличина 12, 37000 Крушевац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Висока школа задржава право 
да тражи додатну документацију кандидата. 
О резултатима конкурса биће обавештени 
кандидати који уђу у ужи избор. У случају 
доношења одлуке о избору у звање кандида-
ти су дужни да доставе документацију пред-
виђену законом за заснивање радног односа. 
Информације на телефон: 037/420-231.

ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

тел. 037/446-890

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка  
у образовању, на одређено време до 

краја школске 2021/2022. године, 
односно до 31.08.2022. године

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) у радни 
однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то 
ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Испуњеност услова из тачака 1, 3,4 и 5 се 
доказују приликом пријема у радни однос. Уз 
већ наведене опште услове, за рад на посло-
вима педагошког асистента услове испуњава 
кандидат који зна ромски језик и има сав-
ладан програм обуке у складу са Правилни-
ком о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту. За рад на пословима педагошког 
асистента одговарајуће образовање поседује 
кандидат који има стечено средње образо-
вање у четворогодишњем трајању. За рад на 
пословима чистачице одговарајуће образо-
вање поседује кандидат који има завршено 
основно образовање и васпитање.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биогра-
фијом, кандидат доставља: оверен препис/
фотокопију: а) дипломе о стеченом средњем 
образовању у четворогодишњем трајању (за 
педагошког асистента) и б) сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпи-
тању (за чистачицу), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
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уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); да 
лице зна српски језик (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању, а уколико 
је диплома стечена на другом језику доказ 
је потврда или сведочанство средње школе) 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 
Закона о сновама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија); 
потврду о познавању ромског језика, коју 
издаје високошколска установа или нацио-
нални савет ромске националне мањине на 
основу положеног стандардизованог тес-
та који издаје Министарство (оригинал или 
оверена фотокопија), (за педагошког асис-
тента); пријавни формулар који кандидати 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а који се одштампан и потписан 
доставља школи заједно са осталом потреб-
ном документацијом; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидати које школа упути на проверу пси-
хофизичких способности дужни су да присту-
пе овој провери коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Кандидати су дуж-
ни да у пријави наведу адресу електронске 
поште, како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. Прија-
ве кандидата које установа упути на проверу 
психофизичких способности а који не присту-
пе овој провери, неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговаремене и 
непотпуне пријаве као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од надлежног орга-
на се неће узимати у разматрање. Пријава 
и документа се предају у оригиналу или у 
овереној фотокопији, путем препоручене 
поште или непосредно секретаријату школе 
на адресу ОШ „Драгомир Марковић“ Круше-
вац, Ћирила и Методија 3, 37000 Крушевац. 
Достављена документација се не враћа. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 
до 14.00 часова или путем мејла: dragomir_
markovic@yahoo.com.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

тел. 016/875-125
www.tsvlasotince.edu.rs;

e-mail: tsvlasotince@gmail.com

Директор
на период од 4 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
1) високо образовање на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да поседује 
лиценцу, односно положен стручни испит 
и да испуњава остале услове за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; 
да има обуку и положен испит за директо-
ра; да има најмање осам година радног 
стажа у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3. овог закона за наставника те врсте 
школе, 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 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу; оригинал или фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора школе 
(с обзиром да Министарство просвете није 
организовало полагање испита за директо-
ра школе, пријава без овог документа неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора); потврду о рад-
ном искуству; лекарско уверење којим се 
доказује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије којим се доказује да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
издато од стране надлежног основног суда, 
којим кандидат доказује да против њега није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању прит-
вора (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (нови образац у оригиналу или овереној 
фотокопији); доказ о знању српског језика и 
језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора 
школе); биографске податке са прегледом 
кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Пријаву на конкурс 
са правно ваљаним доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе: Михајла 
Михајловића бб, Власотинце, са назнаком 
„Kомисији за избор директора школе”. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горе 
наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 016/875-125. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Директору школе мирује радни 
однос за време трајања два мандата и има 
право да се врати на послове које је обављао 
пре именовања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“

16215 Црна Трава

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице који испуњава следеће услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: 
да је стекло одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена - (мастер 
академске студије, мастер струковане сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; по прописима који је 
уређује високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат тре-
ба да је прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 951 | 15.09.2021.62

да у року од 1 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит у складу 
са условима прописаним Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС“ 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); да 
има дозволу за рад – лиценцу, односно поло-
жени стручни испит за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи; да има 
најмање 8 година радног стажа у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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, што онемогућа-
ва рад у образовању; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс приложи следеће доказе: 1. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; 2. оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца), 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе), 4. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци), 6. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
привредног суда да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, 7. потврду о рад-
ном искуству - најмање 8 година у области 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за примање и 
давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу за законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, што онемогућава рад у обра-
зовању (не старије од 6 месеци), 9. оверену 

фотокопију радне књижице (не старије од 
шест месеци), 10. уверење о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику – потврду о 
стеченом радном стажу у области образо-
вања и васпитања од послодавца код кога 
га је стекао (потврда мора да садржи: назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на којој је кандидат био распоређен 
и време трајања рада из области образо-
вања и васпитања, 11. доказ о испуњености 
услова да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама директора 
установе, 12. извод из матичне књиге рође-
них (новом обрасцу, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), 13. 
фотокопију личне карте кандидата. Докази 
о испуњености услова из тачака:1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 11 пре закљу-
чења уговора уговора о међусобним прави-
ма и обавезама директора установе. Поред 
наведеног кандидат треба у пријави да наве-
де краће биографске податке и приложи: 
податке о кретању у досадашњој служби или 
радном односу, стручном и радном усавр-
шавању и оствареним резултатима у раду и 
предлог мера, организације и начина руко-
вођења школом које би спровео као дирек-
тор школе (програм рада) које ће изложити 
на Наставничком већу. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи радну био-
графију и све доказе о испуњености услова 
за избор чије се прилагање тражи. Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког наџора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у обзир. Решење о именовању директора 
школе биће благовремено достављена свим 
учесницима конкурса у законом предвиђе-
ном року. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лич-
но у затвореној коверти или препорученом 
поштом на адресу школе, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе на мандатни 
период од 4 године“. Рок за предају пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Наставник српског језика и 
књижевности

са 33,58% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020); да испуњава 
услове у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр. 13/2016, 2/2017 и 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020); да има 

психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар, који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (диплому о основним 
студијама и мастер студијама); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у у публикацији “Послови”); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији “Послови”); писмени 
доказ (уверење да је положио испит из српс-
ког језика, одговарајуће високошколске уста-
нове, којим потврђује да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, тј. српски 
језик, уколико је одговарајуће образовање 
стекао на страном језику). Кандидати који 
испуњавају услове конкурса а који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу предати непосредно школи или преко 
поште на адресу школе. Све информације у 
вези са огласом можете добити на телефон: 
016/212-880.

ЛОЗНИЦА 

ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10

e-mail: osnbrankora@mts.rs
тел. 015/471-923

www.osbrmz.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу образовања прописане чл. 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, или студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
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педагошких наука; лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик; 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора уста-
нове. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију са кретањем у служби, адресом стано-
вања, бројем телефона, адресом електронске 
поште; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту(лицен-
ца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног пона-
шања - уверење МУП-а; доказ да се против 
њега не води кривични поступак – потврда 
суда; извод из матичне књиге рођених (вен-
чаних за жене); уверење о држављанству; 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
– лекарско уверење; оверену фотокопију 
лиценце за директора уколико је поседује; 
оквирни план рада за време мандата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве достављати на адресу: Основна шко-
ла „Бранко Радичевић“ Мали Зворник, Краља 
Петра I 10, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 015/471-923 
или на мејл школе: osbrankora@mts.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“ ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Веселина Мисите 26

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: средње образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да лице није осуђивано 
правоснажом 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; да кандидат има завршену обуку 
за педагошког асистента (завршен прописани 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине).

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс подносе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старија од 6 месеци), ове-
рену фотокопију сертификата о завршеном 
програму обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажом 
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), извод из МК државља-
на (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), кратку биографију. 
Конкурс остаје отворен осам дана од дана 
објављивања. Сви заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи на адресу: Предшколска установа 
„Бамби“ Лозница, Веселина Мисите 26,15300 
Лозница, или лично на адресу Предшколска 
установа „Бамби“ Лозница, објекат „Чаро-
лија“ у Лозници, Веселина Мисите 26, тел. 
015/7882-122.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“ КРУПАЊ
15314 Крупањ, Мачков камен 5

тел. 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Васпитач
на одређено време до 15.6.2022. године, 

са 75% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне, студије и специјалистичке 

струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање, о чему 
као доказ кандидат прилаже оверену копију 
дипломе о стручној спреми васпитача.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе канди-
дати достављају: пријавни формулар који се 
преузима са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; пот-
писану биографију, оверену копију уверења 
о држављанству (да није старије од 6 месе-
ци), оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности (да није старије од 6 месе-
ци). Сву наведену документацију кандидати 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”, лично или 
на адресу Предшколске установе „Наша 
радост“ Крупањ, Мачков камен 5, Крупањ. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља пре закључења уговора 
о раду, а доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни 
рад се доставља уз пријаву, у случају да је 
одговарајуће образовање стечено ван тери-
торије Републике Србије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 015/581-260. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати-васпитачи који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање 
у Лозници.

Административни радник

УСЛОВИ: основна, средња, виша или висо-
ка стручна спрема. Посебни услови: особа 
са инвалидитетом. Решењем о радном анга-
жовању биће дефинисан општи опис посла 
у зависности од стручне спреме особе са 
инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе канди-
дати достављају: пријавни формулар који 
се преузима са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписану биографију, оверену копију уве-
рења о држављанству (да није старије од 6 
месеци), оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (да није старије 
од 6 месеци). Сву наведену документацију 
кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“, лично или на адресу Предшколске уста-
нове „Наша радост“ Крупањ, Мачков камен 
5, Крупањ. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 015/581-260. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним 
решењем.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НИШ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05,61/05,75/14,13/17 –
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
испуњава и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20), и то ако: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језики језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. У смислу услова из тачке 1) која се 
тиче образовања кандидата, лице треба да 
има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке струковне студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће образо-
вање на студијама првог степена (основне 
академске, основне струковне студије, сту-
дијама у трајању од три године, или одгова-
рајуће више образовање).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију, са адресом и контакт телефо-
ном, диплому о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству РС, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда), уверење да кандидат није 
осуђиван за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
(уверење муп-а), пријавни формулар (Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије 
(не старије од шест месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс (са доказима о испуње-

ности услова) достављају се на наведену 
адресу станове (Нишка број 2), са назнаком: 
„Конкурс за васпитача” или се непосредно 
предају у установи, радним даном, у времену 
од 07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови”. 
Напомена: ближе информације о огласу могу 
се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина, преко 
телефона: 018/4892-044.

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивну здравствену заштиту 

и негу

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05,61/05,75/14,13/17 – 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
испуњава и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.
закони ,10/19 и 6/20) и то ако: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језики језик. Докази о испуње-
ности услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Поред општих услова одређених Зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове: средње образовање здравствене 
струке, једна година рада у струци.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију, са адресом и контакт телефо-
ном, диплому о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству РС, уверење да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда), уверење да кандидат 
није осуђиван за дела из члана 139 став 1 
тачка 3 (уверење МУП-а), пријавни форму-
лар (образац пријавног формулара кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја). Кандидати 
подносе документа у оригиналу или овере-
не копије (не старије од шест месеци). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс (са дока-
зима о испуњености услова) достављају се на 
наведену адресу установе (Нишка бр. 2), са 
назнаком: „Конкурс за возача“ или се непо-
средно предају у установу, радним даном, у 
времену од 07.00 до 15.00 часова, у року од 

8 дана од дана објављивања огласа у листу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Напомена: ближе информације о огласу 
могу се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина 
преко телефона: 018/4892-044.

Сервирка

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05,61/05,75/14,13/17 –
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
испуњава и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20) и то ако: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језики језик. Докази о 
испуњености услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Поред општих услова одређених 
Законом, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: средње образовање – трећи 
или четврти степен или изузетно, основно 
образовање.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: кратку био-
графију, са адресом и контакт телефоном, 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству РС, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење 
суда), уверење да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 став 1. тачка 3. (уве-
рење муп-а), пријавни формулар (образац 
пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије 
(не старије од шест месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс (са доказима о испуње-
ности услова) достављају се на наведену 
адресу установе (Нишка број 2), са назна-
ком: „Конкурс за возача” или се непосредно 
предају у установу, радним даном, у времену 
од 07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Напомена: ближе информације о огласу могу 
се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина преко 
телефона: 018/4892-044.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

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

примењена механика
на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Мехатроника

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба 
да испуњавају опште и посебне услове кон-
курса. Општи услови конкурса: прописани су 
чланом 24. став 1. Закона о раду и чланом 
72. став 4. Закона о високом образовању. 
Посебни услови конкурса за радно место 
под редним бројем 1: прописани су чла-
ном 74. став 6. и став 8. Закона о високом 
образовању, чланом 165. став 6. и став 8. 
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25, 
26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у 
звања наставника („Гласник Универзитета у 
Нишу” 3/2017). Посебни услови конкурса за 
радно место под редним бројем 2: прописа-
ни су чланом 74 став 10 Закона о високом 
образовању, чланом 165. став 10. Статута 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу” 8/2017) и чланом 29 Ближих 
критеријума за избор у звања наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). 
Декан Факултета ће свим учесницима овог 
конкурса обезбедити могућност одржавања 
приступног предавања, када је оно Ближим 
критеријумима за избор у звања наставника 
предвиђено као обавезни услов за избор у 
звање наставника по објављеном конкурсу, 
на начин прописан чланом 7. Правилника о 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају 
услове из овог конкурса и подносе: пријаву; 
доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе доктора наука и 
диплома о завршеним претходним нивои-
ма студија); доказ о педагошком искуставу 
на високошколској установи у трајању од 
најмање три године (потврда или уговор о 
раду); биографију са библиографијом и пра-
тећим материјалом; попуњен, одштампан 
и потписан образац о испуњавању услова 
за избор у звање наставника који се може 
преузети на wеб порталу Универзитета у 
Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, које је издато 
након датума расписивања овог конкурса; 
фотокопију важеће личне карте, односно 
очитан образац чиповане личне карте кан-
дидата. Документацију кандидати подно-
се на адресу: Машински факултет у Нишу, 
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне докумен-
тације сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни  
или редовни професор за ужу 

научну област Српски језик 
(Старословенски језик I и II и 
Историја књижевног језика)

Наставник у звање доцент  
или ванредни професор за ужу 

научну област Психологија  
(Основе психологије личности и 

Основе психологије  
индивидуалних разлика)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Српска и компаративна 
књижевност (Народна лирска 

поезија и народна проза  
и Вештина писања)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Русистичка лингвистика 
(Творба речи руског језика и 
Морфологија именских речи  

руског језика)

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Педагогија 

(Статистика у педагошким 
истраживањима  

и Увод у професију педагога)

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Немачки језик 
(Савремени немачки језик 8 и 

Морфологија немачког језика 1)

Сарадник у звање асистент са 
докторатом за ужу научну област 
Комуникологија, језик и студије 

медија (Новинарска стилистика и 
Увод у новинарство)

УСЛОВИ: услови за стицање звања и засни-
вање радног односа наставника и сарадни-
ка прописани су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Нишу, Статутом Фило-
зофског факултета у Нишу и Правилником 
о избору у звања сарадника Филозофског 
факултета у Нишу. Конкурс је отворен пет-
наест дана од дана објављивања за избор 
наставника. Конкурс је отворен осам дана 
од дана објављивања за избор сарадни-
ка.Кандидати за избор наставника подно-
се пријаву на конкурс у штампаном обли-
ку и електронском облику (ворд верзија, 
имејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Обра-
зац за пријаву преузима се са веб-пор-
тала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-
u-zvanja или у Служби за опште и правне 
послове Факултета. Уз пријаву кандидати 
подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотокопије 
диплома о завршеним нивоима студија, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом науч-
ном степену доктора наука или уверење о 
докторирању (оригинал или оверена фото-
копија), потврду о најмање три године педа-
гошког искуства у високошколској установи, 
уверење надлежне полицијске управе да 

против њих није изречена правноснажна 
пресуда за кривична дела из члана 72. став 
4. Закона о високом образовању и попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуња-
вању услова за избор у звање наставника 
који се налази на wеб порталу Универзите-
та у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуња-
вање обрасца неопходно је да кандидат 
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. 
Уколико кандидат нема кориснички налог 
потребно је да се јави Служби за опште и 
правне послове Филозофског факултета у 
Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за 
избор сарадника подносе пријаву на кон-
курс у штампаном облику и електронском 
облику (ворд верзија, мејл адреса pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преу-
зима се са веб-портала Факултета http://
www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-
obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште 
и правне послове Факултета. Уз пријаву 
подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотоко-
пије диплома о завршеним нивоима студија, 
уверење надлежне полицијске управе да 
против њих није изречена правноснажна 
пресуда за кривична дела из члана 72. став 
4. Закона о високом образовању. Конкурс-
ни материјал кандидати могу доставити и у 
електронској форми. Неблаговремено прис-
пеле пријаве и пријаве без комплетне доку-
ментације неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЛЕПТИРИЋИ”

37215 Ражањ
Јована Јовановића Змаја 9

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: завршена висока или 
виша школа за образовање васпитача; да 
имају одређену здравствену способност; 
држављанство Србије; да је лице пунолетно. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; попуњен пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 
037/3841-354.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад 
Народног фронта 53

тел. 021/417-633
e-mail: office@fepps.edu.rs

Наставник за ужу научну област 
приватно-правних наука

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и 
општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Статутом Факултета. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања, а пријаве са потребном документа-
цијом, којом се доказује испуњеност услова, 
подносе се у седишту Факултета.
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ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописане у чл. 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити 
следеће документе: доказ о одговарајућој 
стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије и доказ о неосуђиваности, 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
ромског и словачког језика, за педагошког 
асистента; уз пријаву за педагошког асистен-
та потребно је доставити и доказ о заврше-
ном најмање уводном модулу обуке за педа-
гошког асистента, по програму обуке коју 
организује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о знању сло-
вачког језика, а уз пријаву за наставника – 
доказ о положеном испиту за лиценцу. Иза-
брани кандидат доставља уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад

Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Наставник страног језика за ужу 
област Пословни језик – енглески
на одређено време од 5 (пет) година,  

са 15% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, 
филолошке науке, група за енглески језик; 
објављени стручни радови из уже области за 
коју се кандидат бира; способност за настав-
ни рад; држављанство Републике Србије. 
Лице које је правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској уста-
нови, не може стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама, биографију, списак 
стручних радова, као и саме радове и доказ о 

држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се могу поднети лич-
но, радним даном на адресу школе: Влади-
мира Перића Валтера 4, Нови Сад или путем 
поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Комисија ће у року од 
60 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс сачинити извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности 
на период од 8 дана, о чему ће кандидати 
бити обавештени путем огласне табле и сај-
та школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ПИНКИ” 

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 12

тел. 021/6040-687
e-mail: kontakt@herojpinki.edu.rs

Дефектолог наставник у посебним 
условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

док траје први мандат директору

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних Законом о раду, треба да испуњава 
услове из чл. 139, 140 Закона: кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 17/2018). Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат не може да буде лице које је осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја прилажу и: кратку биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом овразовању, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију или трајни са 
холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију или трајни са холограмом), доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 139 став 1. 
тачка 3 Закона – уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду (не 
старије од 6 месеци). Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања текста 
конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети 

у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа “Херој Пинки”, Трг брат-
ства јединства 12, 21400 Бачка Паланка, или 
донети лично у просторије школе, радним 
даном од 09.00 до 13.00 часова, са назнаком: 
„Конкурсна документација за радно место 
дефектолог – наставник у посебним услови-
ма, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, док траје директо-
ру први мандат“. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе или на теле-
фон: 021/6040-687.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Ливење, термичка 
обрада, инжењерство површина и 

нанотехнологије
заснивање радног односа  

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области машинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства 
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 мини-
малним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 
3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента из поља 
уметности или ванредног професора 
из поља уметности за ужу уметничку 

област Дигитална уметност
заснивање радног односа  

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области дигиталне медије или драмске 
и аудиовизуелне уметности или завшене 
мастер академске студије из области диги-
талне медије или драмске и аудиовизуел-
не уметности, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143. 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
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 
објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. За дипломе стече-
не у иностранству потребно је приложити 
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доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану лич-
ну карту; потврду о оцени резултата педа-
гошког рада – мишљење студената, уколи-
ко кандидат поседује педагошко искуство; 
потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практи-
кума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројек-
тима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским 
студијама. Попуњен електронски образац: 
Реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање наставника-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 треба да 
пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и то 
у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
За сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима упра-
вљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду надлежних институција или навести линк 
са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За чланство у 
комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. 
За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити 
потврду о учешћу или навести линк са сајта 
институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање настав-
ника у штампи, неопходно је да аутор прило-
жи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе 
наведену адресу за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на 
снагу почев од дана ступања на снагу угово-
ра о раду. Рок за пријаву кандидата на кон-
курс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДУГА” НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Лукијана Мушицког 8

тел. 069/1100-246
e-mail: dugavrt@gmail.com

Васпитач
васпитно-образовни рад са децом од 2 

до 7 година

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у зани-
мању струковни васпитач или дипломира-
ни васпитач, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).

Медицинска сестра – васпитач
сарадник на пословима унапређења 

превентивно-здравствене заштите деце 
и неге деце

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у зани-
мању медицинска сестра – васпитач.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење 
мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 069/1100-246. Рок за пријаву на конкурс 
је до 01.11.2021. године.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел. 013/2624-059

e-mail: osjabuka@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/20); да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога и то: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да у року од 2 године 
од дана ступања на дужност положи наведени 
испит); да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ. 
Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује, као и доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, ако је кан-
дидат претходно обављао дужност директо-
ра установе. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију дозво-
ле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директо-
ра школе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није покре-
нута истрага, нити да се води поступак пред 
надлежним судом (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију потврде 
о радном искуству – најмање осам година у 
области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, која мора да 
садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало, коју издаје установа у 
којој кандидат ради, ако кандидат није у рад-
ном односу, потврду издаје установа у којој 
је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања; радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање што онемогућава 
рад у образовању (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључивања уговора 
о раду; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника уколико га поседује); резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (достављају само 
кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу школе: ОШ „Гоце Дел-
чев“, Трг Бориса Кидрича 10, 26201 Јабука, са 
назнаком: „Конкурс за избор директора шко-
ле“. Сва обавештења се могу добити у секре-
таријату школе на телефон: 013/2624-059.
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ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511, факс: 013/752-246

Педагошки асистент
на одређено време 12 месци

УСЛОВИ: 1) средње образовање у четворо-
годишњем трајању, да кандидат зна ромски 
језик и има савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком и андрагош-
ком асистенту; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем остварује обра-
зовно- васпитни рад. Уз одштампан образац 
пријавног формулара, кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу стру-
чне спреме (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и уверење или потврду 
да није осуђиван (не старије од 6 месеци). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци), прилаже 
кандидат приликом заснивања радног одно-
са, пре закључења уговора о раду. Образац 
пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете науке 
и технолошког развоја на адреси : http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Сви докази 
се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана, по истеку конкурса упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та 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 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Бора Радић”, 
Баваниште. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се предају непосредно у секре-
таријату школе сваког радног дана од 8 до 
14 часова или поштом на адресу: ОШ „Бора 
Радић”, 26222 Баваниште, Вукице Митровић 
1. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место педагошки асистент”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Психолог

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. фор-
мулар за пријаву на конкурс, преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
2. биографија (ЦВ), 3. стечена одговарајућа 

стручна спрема према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 2/2020-37, 
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-
54, 4/2021-1): професор психологије, дипло-
мирани психолог – општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог – педагог, дипломирани школ-
ско-клинички психолог, дипломирани психо-
лог, мастер психолог, дипломирани психолог 
– мастер; лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије биологије; 
4. извод из казнене евиденције о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање 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 није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа, 5. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), 6. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), 7. кан-
дидати који нису стекли образовање на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се изводи образовно-васпит-
ни 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 испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Рок 
за подношење пријаве је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Формулар за 
пријаву на конкурс са потребним документи-
ма слати на адресу школе: ОШ „Душан Радо-
вић“ Пирот, Занатлијска бб, 18300 Пирот или 
предати лично код секретара школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ПОЖАРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

e-mail: jovanserbanovic@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020), да има одговарајуће високо обра-

зовање за радно место наставника, односно 
да испуњава услове из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
и да испуњава услове у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 и 3/2021) за наве-
дено радно место.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да лице које 
конкурише није осуђивано 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има, у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Заједно са 
одштампаним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници, шко-
ли се доставља: оверена фотокопија дипло-
ме одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020 и 3/2021) за радно место за које кон-
курише; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (оригинал, не 
старије од 6 месеци); потврду Повереника 
за заштиту равноправности да није утврђе-
но дискриминаторно понашање; фотокопију 
личне карте; уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, 
а за лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ, односно 
уверење о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
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методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима, изабра-
ни кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника, комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговреме-
не, непотпуне, уз које нису приложени дока-
зи који се траже конкурсом и оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и 
степена стручне спреме. Пријавни формулар 
са свим конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс – наставник српског језика и књи-
жевности“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

e-mail: jovanserbanovic@gmail.com

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139 и 
да има: 1) одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/2020); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има обавезно 
образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену 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 и језик на коме се оства-

рује образовно-васпитни рад. Доказ о знању 
српског језика – језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Докази о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тач. 1), 
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог чла-
на – да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Кандидат треба 
да има и одговарајући степен и врсту обра-
зовања прописану чланом 6 став 1 тачка 1 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021). 
Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Кандидат доставља школи 
одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију у ове-
реним фотокопијама. Уз попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави 
школи: пријаву са кратком биографијом и 
подацима о свом професионалном развоју; 
дипломе одговарајућег образовања, сте-
пена и врсте стручне спреме, како мастер 
тако и основних студија, односно свих сте-
пена стеченог високог образовања (кандидат 
који има положене испите из психологије и 
педагогије доставља уверење о положеним 
испитима, а уколико има положен испит 
за лиценцу за наставника, доставља оба-
вештење министарства о положеном испиту 
за лиценцу); кандидати који су стекли обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, треба да доставе уверење/
потврду факултета о истом; уверење да није 
осуђиван, не старије од 6 месеци; потврду 
Повереника за заштиту равноправности да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, 
а за лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на 
конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тач-
ну адресу кандидата, у циљу контактирања 
због психолошке провере и интервјуа током 
трајања конкурса. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Решење о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разгово-

ра са кандидатима. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Неће се разматрати пријаве које су 
неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, 
са документацијом која садржи неоверене 
фотокопије докумената, документација ста-
рија од наведеног рока у конкурсу, као и 
пријаве уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом. Пријавни формулар 
и пријаву са кратком биографијом са кон-
курсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: ОШ „Јован Шербановић” Крепољин, 
Цара Лазара 84, 12316 Крепољин, са назна-
ком: „За конкурс – педагог”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „СВЕТИ САВА”
36310 Сјеница, Баре

Наставник географије
за 35% норме, на одређено време ради 

замене запосленог преко 60 дана  
(до истека мандата директора школе)

Наставник историје
за 35% норме, на одређено време ради 

замене запосленог преко 60 дана  
(до истека мандата директора школе)

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: VII/1 сте-
пен стручне спреме, високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
члан 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), канди-
дати треба да испуњавају и услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020), а то су: 1. одговарајуће образо-
вање, 2. психичка, физичка и здраствена 
способност за рад са децом и ученицима; 
3. да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за крвична 
дела 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 складу 
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са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Уз пријавни фор-
мулар кандидат доставља: биографију (ЦВ), 
доказ о одговарајућем образовању (оверену 
копију дипломе), уверење о неосуђиваности 
(оригинал, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, држављанство (ове-
рена копија или оригинал, не старији од 6 
месеци). Доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности достављају 
се пре потписивања уговора. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосредно 
или путем поште на наведену адресу школе, 
у затвореној коверти са назнаком „За кон-
курс“ и навођењем радног места за које се 
конкурише.

ПРОКУПЉЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положе-
на обука из Интегралног програма обуке за 
остваривање функционалног основног обра-
зовања одраслих; држављанство РС; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела прописана у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја кандидат доставља: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне рођених, уверење о држављанству. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа, 
а лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА У ПРОКУПЉУ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел. 027/321-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015), 
и то: да поседује одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама  

система образовања и васпитања за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника односно 
положен стручни испит; да је прошао обу-
ку и положен испит за директора установе; 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за привредни 
преступ или кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС) кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (овера дипломе 
не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (овера уверења 
не старија од 6 месеци); потврду да има нај-
мање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања;радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; 
уверење о држављанству Републике Србије 
и извид из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику); доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела (не старији од 30 
дана); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену спсосбност за рад са 
децом и ученицима(не старије од 6 месеци); 
доказ о стеченом звању уколико га је канди-
дат стекао; уверење основног суда да против 
лица није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога (изда-
то након објављивања конкурса); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе,  

дужно је да достави резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; уверење привредног суда да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или фотокопија,не ста-
рији од 30 дана); оквирни план рада дирек-
тора за време мандата; уверење о положе-
ном испиту за директора установе, оригинал 
или оверену фотокопију (ако га кандидат 
поседује). Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року од 2 године од дана 
ступања на дужност положи испит за дирек-
тора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаву на кон-
курс заједно са потребном документацијом, 
доставити школи лично или на горе наведе-
ну адресу са назнаком пријава на конкурс за 
избор директора (због реконструкције школе 
Гимназија је измештена и ради у просторија-
ма Пољопривредне школе „Радош Јовановић 
Сеља“ у Прокупљу, уколико кандидат пријаву 
предаје лично). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка раднице 

са функције директора

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и то ако: има држављанство 
Републике Србије; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; није 
правоснажном пресудом кривично осуђива-
но; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно образовни рад; има одго-
варајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, као и стечено 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске сту-
дије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење полицијске управе не старије од 6 
месеци да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања и давања 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 за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; лекарско уверење и санитар-
ну књижицу доставља примљени кандидат 
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пре закључења уговора о раду; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел.026/617-388

Наставник саобраћајне групе 
предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани саобраћајни инжењер, дипломира-
ни инжењер саобраћаја, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, однос-
но модулу Друмски и градски саобраћај и 
транспорт. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове 
из 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), као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Саобраћај.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, а за наставни-
ка – уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положеном испи-
ту за лиценцу (осим за лица која заснивају 
радни однос у својству приправника или на 
начин утврђен као за приправнике). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, кандидати за сва радна места 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 стандардизо-
ваних поступака, а у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), по 
распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: “За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 069/2352-003

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Вучаку

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1–5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) да 
има одговарајуће високо образовање стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, као и да има одговарајући степен и врсту 
образовања прописану Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019), за рад на радном месту на које 
конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати који конкуришу на 
наведена радна места обавезни су да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 обаве-
зан 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; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично 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 
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. знање српског 
језика и језика на којем се остварује образов-

но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs – формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радну 
биографију (ЦВ) доставити: 1. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију 
уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способ-
ности, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору кандидата. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену спо-
собности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично 
или путем поште на адресу: ОШ „Свети Сава“, 
11300 Смедерево, Улица металуршка бб, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) – 
не отварати“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писме-
ним путем обавештени о избору у складу са 
Законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко телефо-
на: 069/2352-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка
Змај Јовина 27

тел. 026/313-060

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време до повратка радника 
са плаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спре-
му у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 

Национална служба
за запошљавање
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наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; формулар за пријаву на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 026/313-060.

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време до повратка радника 
са плаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спре-
му у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; формулар за пријаву на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 026/313-060.

ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“
11420 Смедеревска Паланка 

Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

sekretar@oshrs.edu.rs
www.oshrs.blogspot.com

Конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време, за наставно особље од 1.10.2021. до 
31.8.2022. године, а за андрагошког асистен-
та од 1.10.2021. до 31.8. 2022. године

Професор разредне наставе  
– Српски језик I

са непуним радним временом 28%

Професор разредне наставе  
– Математика I

са непуним радним временом 28%

Психолог – Основне животне 
вештине I

са непуним радним временом 7%

Професор српског језика  
– Српски језик II, III

са непуним радним временом 30%

Професор математике  
– Математика II, III 

са непуним радним временом 39,3%

Професор енглеског језика  
– Енглески језик I, II, III

са непуним радним временом 25,30%

Наставник или стручни сарадник 
основне школе  

– Предузетништво II, III
са непуним радним временом 7,10%

Професор информатике и 
рачунарства  

– Дигитална писменост I ,II, III
са непуним радним временом 15,30%

Професор физике – Физика II, III
са непуним радним временом 9,40%

Хемија – Хемија II, III 
са непуним радним временом 9,40%

Професор предмета грађанско 
васпитање и стручни  

сарадник основне школе  
– Одговорно живљење  

у грађанском друштву II, III
са непуним радним временом 16,60%

Професор биологије, хемије,  
физике – Примењене науке III

са непуним радним временом 6,9%

Професор историје – Историја II, III 
са непуним радним временом 9,40%

Професор географије  
– Географија II, III 

са непуним радним временом 9,40%

Професор биологије  
– Биологија II, III 

са непуним радним временом 9,5%

Андрагошки асистент, у складу  
са Законом – I ,II, III

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују стручну спрему 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да имају савладан Интегрални програм 
обуке за остваривање програма „Основног 
образовања одраслих“, у складу са Правил-
ником о врсти образовања наставника који 
остварују програм образовања одраслих, 
модул I и II. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); доказ да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да зна српски језик. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 026/313-060.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

КОЛАРАЦ”
11431 Колари

тел. 026/4711-054

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидати 
за сва три радна места треба да испуњавају 
и услове у складу са чл. 139 док кандидат 
под редним бројем 1. и услове из члана 140 
став 1. тачка 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. Закон и 10/19) 
и има одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник – Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019, 2/2020, 8,2020, 16/2020, 19/2020). 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања – за извођење наставе на српском 
језику пријаву на конкурс са кратком био-
графијом; попуњен образац пријаве који је 
прописан од стране Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и налази 
се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 
6 месеци. Лекарско уверење се доставља 
по коначности одлуке о озбору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узи мати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: Основна школа „Илија Милосавље-
вић Коларац“, Коларчева бб, 11431 Кола-
ри, са назнаком: „За конкурс за наставника 
енглеског језика“. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 026/471-054.
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ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно ради замене запосленог док 

обавља послове помоћника директора 
школе, а најдуже до краја школске 

2021/22. године

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: да кандидат има одгова-
рајуће образовање у складу са чл.140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи за извођење разред-
не наставе, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом школи достављају: 1. радну 
биографију, 2. уверење о држављанству, 3. 
извод из матичне књиге рођених, 4. дипло-
ма или уверење о стеченом образовању, 5. 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеним испитима из психоло-
гије, педагогике и методике од најмање 30 
бодова, од којих најмање 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, 6. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа, 7. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно 
је да приложе доказ о знању српског језика. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Потребно је тра-
жена документа приложити у оригиналу или 
оверене фотокопије (овера не сме бити ста-
рија од 6 месеци). Уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о неосуђиваности не сме бити старије од 6 
месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже 
уверење о стеченом образовању, оно не сме 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су 
достављене неоверене фотокопије потребних 
докумената, неће се узимати у разматрање. 
Пријаве донети лично или послати на адресу: 
ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 3, 
11300 Смедерево. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, 
телефоном на бр. 026/616-392 или мејлом: 
djordjeddskola@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11420 Смедеревска Паланка
Трг хероја 21

тел. 026/317-017

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су утврђивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВ: средње образовање.

Сервирка

УСЛОВ: основно образовање.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВ: основно образовање.

ОСТАЛО: Сви кандидати поред услова о сте-
ченом одговарајућем образовању морају 
испуњавати и следеће услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(уверење се прибавља пре закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани 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 кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да имају знање српског језика. Уз 
пријавни формулар, који се попуњава на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, сви 
кандидати достављају и следећу документа-
цију: 1. радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном – ЦВ; 2. доказ о струч-
ној спреми (оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о сте-
ченом образовању, ако диплома није уруче-
на), 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
4. доказ о неосуђиваности који издаје Минис-
тарство унутрашњих послова (не старије од 6 
месеци), 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора. Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а осталу потребну документа-

цију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
искључиво преко поште на адресу: Предш-
колска установа „Чика Јова Змај“, Смеде-
ревска Паланка, Трг хероја 21, Смедеревска 
Паланка, са назнаком радног места на које 
се кандидат пријављује. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Додатне информације о конкурсу кандидати 
могу добити у правној служби Предшколске 
установе „Чика Јова Змај“ или позивом на 
број: 026/317-194.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

25000 Сомбор, Моношторска 6а
тел. 025/412-371

Секретар

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор и има најмање 
три члана, а чији је обавезни члан секретар 
школе. У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17) 
испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/2020), односно чл. 17 и 
20 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Иво Лола Рибар” у Сом-
бору, и то ако: а) има стечено високо образо-
вање из области правних наука на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; б) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тача-
ка а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке б) при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона, 
кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају 
школи. Кандидат је дужан да достави сле-
дећу документацију: 1) попуњен пријавни 
формулар; 2) потписану пријаву на конкурс, 
са кратком биографијом и евентуално радном 
биографијом; 3) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
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4) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); 5) извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); 6) доказ о неосуђиваности, 
извод из казнене евиденције који издаје МУП 
Србије (не старије од шест месеци); 7) доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата које су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сма-
тра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); 8) доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Уко-
лико кандидат има положен државни струч-
ни испит за секретара школе, правосудни 
испит или државни стручни испит за рад у 
државним органима са високом стручном 
спремом, може доставити оригинал или ове-
рену копију истог. Конкурсни поступак спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање – Филијала Сомбор, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени путем 
бројева телефона који су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, а о времену 
ће бити благовремено обавештени. Неће се 
разматрати пријаве које су неблаговремене 
и непотпуне, односно уз које нису приложени 
докази тражени конкурсом. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, бр. 87/18). 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријавни формулар са 
доказима о испуњавању услова конкурса 
кандидати могу поднети лично или поштом, 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс 
– секретар школе”. Пријаве се подносе на 
адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар”, 
Моношторска улица 6А, 25101 Сомбор, кон-
такт телефон за информације: 025/412-371.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Послове педагошког асистен-
та може обављати лице које има стечено 
средње образовање у четворогодишњем 
трајању и има завршен програм обуке за 
педагошког асистента за рад са децом и уче-
ницима ромске националне мањине; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (доказ се подноси пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђивано 
правноснажном 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 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски и ром-
ски језик. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Пријаве послати на 
адресу Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџа-
ци или лично. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву доставити: 1. попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, 2. биографију, 
3. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4. уверење/потврду о заврше-
ној обуци за педагошког асистента, 5. потвр-
ду о познавању ромског језика, 6. извод из 
МК рођених, 7. уверење о држављанству, 8. 
доказ да лице није осуђивано за кривична 
дела из тачке 2. конкурса, из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач
на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају високо образо-
вање за васпитача стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образо-
вање за васпитача; да имају дозволу за 
рад – лиценцу, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 
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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве послати на адресу: Жар-
ка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву доставити: 1. 
попуњен формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, 2. биографију, 3. оверену фотокопију 

дипломе о стеченом образовању, 4. уверење/
потврду о лиценци, 5. извод из МК рођених, 
6. уверење о држављанству, 7. доказ да лице 
није осуђивано за кривична дела из тачке 2. 
конкурса из МУП-а, не старије од 6 месеци.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА
22400 Рума

Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 

2021/2022. године 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће обра-
зовање – средње образовање у четворого-
дишњем трајању; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад (доказ 
су у обавези да доставе само они кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидат поред горе наве-
дених услова мора да зна ромски језик и има 
савладан програм обуке у складу са одред-
бама чл. 8. Правилника о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник 
РС“, број 87/2019).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви канди-
дати треба да приложе: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-
копија који не могу да буду старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија са холограмом); извод из КЕ (прибавља 
се у МУП-у и не може бити старији од шест 
месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом четворогодишњем 
образовању; доказ о савладаном програму 
обуке у складу са одредбама Правилника о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту (лице које нема савладан програм 
обуке у складу са правилником, дужно је да 
достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од 
дана пријема у радни однос). Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс ће 
спровести конкурсна комисија коју именује 
директор установе. Пријаве се подносе на 
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адресу: Установа за предшколско васпитање 
и образовање „Полетарац“ Рума, 27. октобра 
38/2, са назнаком: „За конкурс“ или преда-
ти лично, од 9.00 до 14.00 часова, а ближе 
информације се могу добити на телефон: 
022/479-137.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно  
до 31.8.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 
10/2019) и Правилником о програму обуке 
за педагошког асистента („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/2010); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад; најмање четврти степен стручне 
спреме, завршен програм обуке за педагош-
ког асистента по програму обуке Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете и уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар достављају 
школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента по програму Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању срп-
ског језика доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српс-
ком језику; доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
краћу биографију. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу школе: Основна шко-
ла „Слободан Бајић Паја“, 22410 Пећинци, 
Школска 8, тел. 022/2436-166.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67
e-mail: visokaskola@vsovsu.rs

Сарадник за избор у звање асистента 
и заснивање радног односа из поља 

Друштвено-хуманистичке науке, 
област Филолошке науке, ужа 

научна област Српски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од предходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад или магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и који показује смисао за настав-
ни рад (филозофски факултет, Група за срп-
ски језик и књижевност – студент докторских 
студија или магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације). Оста-
ли услови су утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом Школе, Правилником 
о избору у звања наставника и сарадника, 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Школи и Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима 
Школе, у складу са којима ће бити извршен 
избор између пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: биографију са свим бит-
ним подацима, кретање у професионалном 
раду (установа, факултет, универзитет или 
фирма, трајање запослења и звање - навести 
сва звања), списак радова, остале податке: о 
наставном раду; научноистраживачком, умет-
ничком, стручном и професионалном допри-
носу; о ангажовању у развоју наставе и других 
делатности високошколске установе; ванна-
ставним активностима; доприносу локалној 
и широј заједници; признањима и наградама. 
Докази у овереној фотокопији: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
све високошколске дипломе и додатак дипло-
ми или нострификације диплома стечене у 
иностранству, доказ надлежног органа пово-
дом чињенице да кандидат није под истра-
гом и 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 школе: 
visokaskola@vsovsu.rs). Упућују се кандидати 
да користе образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир и бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Чистачица
у Служби за опште и техничке послове, 

научни рад и међународну сарадњу

Опис послова: одржава хигијену у прос-
торијама и санитарним чворовима, одр-
жава чистоћу дворишта и износи смеће, 
пријављује сва оштећења и кварове на 
инсталацијама и инвентару, прати стање 
залиха потрошног материјала за потребе 
одржавања чистоће, обавља послове одржа-
вања хигијене и спровођења мера санитарно 
хигијенског режима, обавља послове прања 
спољашности и унутрашности возила.

УСЛОВИ: завршено основно образовање, да 
је кандидат држављанин Републике Србије 
и да има општу здравствену способност. Уз 
пријаву приложити: биографију, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
уверење о држављанству, оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеном основном 
образовању, препоруке претходних посло-
даваца, потврду о томе да лице није пра-
воснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Изабрани канди-
дат пре ступања на рад доставља уверење 
о општој радној способности. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране. Факултет неће враћати 
запримљену конкурсну документацију кан-
дидатима. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботи-
ци, Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Квантитативни методи у економији, 
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука – економске науке, са докторском 
дисертацијом из уже научне области Кван-
титативни методи у економији. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
– други закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), 
Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. априла 
2018. године – исправка; измене и допуне 13. 
фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. 
године), Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. годи-
не, са изменама и допунама од 20. децембра 
2018. године и 28. септембра 2020. године, 
Правилника о ближим мимималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду од 3. марта 2016. године (изме-
не и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. 
септембра 2016. године, 1. децембра 2016. 
године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 
2018. године и 30. јануара 2020. године-ау-
тентично тумачење), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 951 | 15.09.2021.76

2018. године. Уз пријаву приложити: образац 
- подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универ-
зитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у елек-
тронској форми на ЦД-у (Образац и Упутство 
су доступни на сајту Универзитета у Новом 
Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилницима Уни-
верзитета и Факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Економском факулте-
ту у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет 
неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Пословна информатика
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – пословна инфроматика, са доктор-
ском дисертацијом из уже научне области 
Пословна информатика. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – дру-
ги закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
8. марта 2018. године (5. априла 2018. годи-
не – исправка; измене и допуне 13. фебруара 
2019. године, 29. септембра 2020. године), 
Статута Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са 
изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године и 28. септембра 2020. године, Пра-
вилника о ближим мимималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене 
и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. 
септембра 2016. године, 1. децембра 2016. 
године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 
2018. године и 30. јануара 2020. године-ау-
тентично тумачење), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 
2018. године. Уз пријаву приложити: образац 
– подаци о кандидату пријављеном на кон-
курс за избор у звање наставника Универ-
зитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у елек-
тронској форми на ЦД-у (Образац и Упутство 
су доступни на сајту Универзитета у Новом 
Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 

у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилницима Уни-
верзитета и Факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Економском факулте-
ту у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет 
неће враћати конкурсну документацију кан-
дидатима.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-532

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 40% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 30% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) – наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајуће предме-
те, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из подтачке 2 овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има 
држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да лице није осуђивано 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о 
знању српског језика (односи се на канди-
дате који нису образовање стекли на српс-
ком језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремена пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу.

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5

тел. 015/342-174

Секретар

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
другог степена из области правних наука 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем из области 
правних наука на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да достави: 1) овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2) доказ о познавању 
српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику); 
3) уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); 4) извод из матичне књиге рођених; 5) 
потврду 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 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
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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 (уверење из МУП-а); 6) краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави лекарско уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, који уђу у ужи избор, 
вршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступа-
ка, а пре доношења одлуке о избору. Прија-
ве на конкурс са потребним документима, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају се на адресу школе: Шко-
ла примењених уметности, Добропољска 5, 
15000 Шабац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Контакт телефон: 015/342-174.

УЖИЦЕ                 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

31000 Ужице
Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952, 031/511-078
e-mail:www.pfu.kg.ac.rs

fakultet@pfu.kg.ac.rs

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Методика наставе српског језика и 
книжевности

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора дидактич-
ко-методичких наука, доктор наука методика 
наставе, односно филолошких наука и који 
показује смисао за наставни рад.

Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 124е ст 1  Ста-
тута Унивезитета у Крагујевцу и чл. 89 Ста-
тута Педагошког факултета у Ужицу. Кан-
дидати уз пријаву достављају: биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; потврду надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чл. 
72 ст. 4 Закона о високом образовању и 
чл. 124е ст. 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница; оверене фотокопије диплома 
или уверења о претходно завршеним ниво-
има студија, списак стручних и научних пуб-
ликација; друге доказе којима се доказује 
испуњење прописаних услова. Правоваља-
ну конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској 
форми(на ЦД). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документима са назнаком “За конкурс” 
доставити на адресу: Педагошки факултет 
у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка на 

рад привремено одсутне запослене, 
са местом рада у централној школи у 

Врању и издвојеном одељењу школе у 
Моштаници

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са места 
помоћника директора школе,  

а најкасније до 31.08.2022. године,  
са местом рада у издвојеном одељењу 

школе у Моштаници  
и централној школи у Врању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1) да имају одговарајуће 
образовање и то: за наставника енглеског 
језика: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани филолог англиста, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижев-
ности, мастер филолог, мастер професор 
језика и књижевности; лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати пре-
дходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијс-
ким програмима: језик, књижевност, кул-
тура, модул Енглески језик и књижевност, 
Енглески језик и књижевност, Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом стра-
ном филологијом; за наставника физичког 
васпитања: професор физичког васпитања, 
професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физич-
ког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физич-
ког васпитања – дипломирани организатор 
спортске рекреације, професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор 
спорта и физичке културе, мастер профе-
сор предметне наставе (предходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утрђено дискриминатор-
но понашање, 4) имају држављанство Репу-
блике Србије, 5) знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из алинеја 1, 3, 4 и 5 

подносе се уз пријаву на конкурс, а из али-
неје 2 пре закључења уговора о раду. Кон-
курс траје осам дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“, Врање, Омладинска 20. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник корепетитор
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005; наставник коре-
петитор: (1) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; (2) мастер музички уметник, 
професионални статус – камерни музичар 
са претходно завршеним основним академ-
ским студијама клавира, оргуља или чем-
бала; (3) дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; (4) дипломирани музичар – пија-
ниста; (5) дипломирани музичар – оргуљаш; 
(6) дипломирани музичар – чембалиста; (7) 
академски музичар пијаниста; (8) академски 
музичар оргуљаш; (9) академски музичар 
чембалиста; (10) дипломирани клавириста. 
2; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: формулар за 
пријаву на конкурс (са сајта Министарства 
просвете), биографију – ЦВ, доказ о одгова-
рајућем образовању, доказ да нису кажња-
вани (из полицијске управе, не старији од 2 
месеца), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика (диплома средње шко-
ле), уколико одговарајуће образовање није 
било на српском; извод из матичне књи-
ге рођених; фотокопију личне карте (или 
одштампану, ако је чипована). Доказе из 
тачака 1, 3–5 подносе кандидати, док доказ 
из тачке 2 конкурса подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сва 
приложена документа морају бити оригинална 
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или оверене фотокопије код нотара. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати путем поште на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ Вршац, 
Трг победе 4.

Наставник солфеђа
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; наставник 
солфеђа: (1) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички педагог; 
(2) дипломирани музичар, усмерење музич-
ки педагог; (3) дипломирани музички педа-
гог; (4) дипломирани музичар – педагог; (5) 
дипломирани музичар – професор солфеђа. 
(6) професор солфеђа и музичке културе; 
(7) професор солфеђа; (8) професор музи-
ке; (9) професор музичког васпитања. 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: формулар за 
пријаву на конкурс (са сајта Министарства 
просвете), биографију – ЦВ, доказ о одгова-
рајућем образовању, доказ да нису кажња-
вани (из полицијске управе, не старији од 2 
месеца), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (диплома средње шко-
ле), уколико одговарајуће образовање није 
било на српском; извод из матичне књи-
ге рођених; фотокопију личне карте (или 
одштампану, ако је чипована). Доказе из 
тачака 1, 3–5 подносе кандидати, док доказ 
из тачке 2 конкурса подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сва 
приложена документа морају бити оригинал-
на или оверене фотокопије код нотара. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати путем поште на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, 
Вршац, Трг победе 4.

ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац

Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник предметне наставе, 
односно наставник енглеског језика 

у првом циклусу
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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, 3/2021 и 
4/2021), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године и да је: 1) професор одго-
варајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књи-
жевности; 3) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама поло-
жило испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике 
наставе; 4) професор разредне наставе, који 
је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европ-
ски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер 
професор језика и књижевности; 7) мастер 
учитељ; 8) дипломирани учитељ – мастер; 9) 
мастер учитељ који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за страни језик 
(60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) 
и са положеним испитом Б2; 10) дипломира-
ни учитељ – мастер, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса 
бодова) и са положеним испитом Б2; лица 
из горе наведених тачака која нису профе-
сори одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
ког европског оквира); лица из тачке 2), 5) и 
6) треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), 
осим уколико нису завршила одговарајући 
студијски програм или главни предмет/про-
фил; ниво знања Б2 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у 
Србији, или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), 

а чију ваљаност утврђује Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја. Пред-
ност за извођење наставе из страног јези-
ка у првом циклусу основног образовања и 
васпитања имају: мастер професор језика и 
књижевности (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно 
професор, односно мастер учитељ, однос-
но дипломирани учитељ – мастер, односно 
професор разредне наставе, мастер про-
фесор или професор у предметној настави 
и наставник у предметној настави са поло-
женим испитом Б2. Обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бододва. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горе наведених дисципли-
на. Кандидат треба да има и: 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и 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 оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, просвете, науке и техно-
лошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
у оригиналу или овереном препису/фотоко-
пији следећу документацију: 1) потписану 
биографију (ЦВ), 2) извод из матичне књи-
ге рођених; 3) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; 4) диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; 5) лице из тачке 3) у обавези је да 
достави и доказ да је на основним студијама 
положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и мето-
дике наставе; 6) лица из тачака 4, 9 и 10 
су у обавези су да доставе и доказ о савла-
даном програму Модула за страни језик (60 
ЕСПБ – Европски систем преноса бодова); 7) 
лица која су у обавези да докажу ниво знања 
Б2 достављају уверење о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији, или међу-
народно признатом исправом за ниво знања 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Зајед-
ничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја; 8) доказ о поседовању 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова 
издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту односно 
о положеном испиту за лиценцу; кандидат 
који нема образовање из тачке 6 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 лиценцу; 
9) уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; 
10) доказ о неосуђиваности, не старији од 
шест месеци (уверење из МУП-а). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способностима за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Конкурс-
на комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од исте-
ка рока за пријем пријава и кандидате који 
су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких 
способности кандидати ће бити благовреме-
но обавештени од стране школе. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је Горда-
на Дамњановић, секретар школе, телефон: 
013/830-721. Пријаве на конкурс са пријав-
ним формуларом и траженом документа-
цијом могу се поднети лично или поштом на 
адресу: ОШ „Младост“, Омладински трг бб, 
26300 Вршац.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

тел. 013/881-012
e-mail: osmosapijade.gudurica@gmail.com

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
опште услове за заснивање радног односа 
на основу Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17, 95/18), као и услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о организацији и 

систематизацији послова у ОШ „Моша Пија-
де“ Гудурица и то: а) да има одговарајуће 
образовање: дипломирани правник, дипло-
мирани правник – мастер; б) одговарајуће 
високо образовање и васпитања стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), студије другог 
степена из области педагошких науке или 
интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области педагош-
ких наука, односно на основним студијама 
у трајању од четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; в) да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; г) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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; 
д) да има држављанство Републике Србије; 
ђ) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да доставе 
(у оригиналу или овереним фотокопијама): 
а) доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење о положеном стручном 
испиту (ако поседује); в) извод из матичне 
књиге рођених (оргинал или оверену копију); 
г) уверење о држављанству (оргинал или 
оверену копију); д) доказ о неосуђиваности 
(оргинал или оверену копију); ђ) радну био-
графију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско 
уверење о поседовању физичке, психичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима тражиће се накнадно, пре закљу-
чења уговора о раду за кандидата који буде 
изабран на конкурсу. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаву са потребним прилозима кандидат 
треба да достави у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласима Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, а 
на адресу: ОШ „Моша Пијаде” Гудурица, Трг 
ослобођења 2, 26335 Гудурица, са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Контакт 
телефон: 013/881-012; e-mail: osmosapijade.
gudurica@gmail.com. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована решењем дирек-
тора школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
ментација се неће враћати кандидатима који 
су се пријавили на конкурс. Одлука о избору 
кандидата донеће се у законском року.

ЗАЈЕЧАР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Конкурса објављен у публикацији „Послови“ 
број 949 од 01.09.2021. године, исправља 
се и исправно треба да гласи: За директо-
ра школе може бити изабран кандидат који 
испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19 и 
6/20). Кандидат за директора школе мора да 
испуњава следеће услове: 1) да има одго-
варајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, педагога или психоло-
га школе, стечено: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 
с тим да студије првог степена морају бити 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има положен испит за директора уста-
нове (кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност). Дока-
зи о испуњености услова су саставни део 
конкурсне документације. Кандидат који се 
пријављује на радно место директора школе 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштам-
пани пријавни формулар прилаже следећу 
документацију: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (оригинал или 
оверен копија), уверење о положеном испи-
ту за лиценцу, стручном испиту за наставни-
ка, односно стручног сарадника – дозволу за 
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рад (оригинал или оверена копија), доказ о 
радном искуству на пословима образовања и 
васпитања (потврда или уверење – посебно 
из сваке установе, односно за сваки период, 
уколико је кандидат био запослен у више 
установа на одговарајућим пословима), доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија), доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује и резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (достављају само кандидати који 
су претходно обављали дужност директо-
ра установе); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), уверење 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе), доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику), краћа радна биографија( 
није обавезна). Сва потребна документација 
се подноси у оригиналу или овереним пре-
писима / копијама, како је наведено у тексту 
конкурса.

Рок се продужава за 15 дана од дана 
објављивања исправке конкурса у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу школе: ОШ „Владис-
лав Петковић Дис“ Грљан, Зорана Радмило-
вића 10, 19341 Грљан, у затвореној коверти, 
са назнаком „За комисију за избор дирек-
тора“. Неблаговремене и непотуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 019/468310 и имејл-школе: grljan@ptt.
rs, сваким радним даном од 09 до 13 часова.

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

тел. 023/580-641

Наставник предметне наставе 
– наставник рачунарства и 

информатике

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања, стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 

области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. У скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): 1) 
професор информатике, односно дипломира-
ни информатичар; 2) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; 3) дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим 
енергетског; 4) дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови, осим индустријске 
енергетике; 5) дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно одсеци за 
информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; 6) дипломирани 
инжењер организације за информационе сис-
теме, односно за информационе системе и 
информационе системе и технологије; 7) 
дипломирани инжењер организационих нау-
ка , одсеци за информационе системе и 
информационе системе и технологије; 8) 
дипломирани инжењер информатике, однос-
но дипломирани инжењер рачунарства; 9) 
дипломирани економист, смерови: кибернет-
ско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или ста-
тистика, информатика и квантна економија; 
10) дипломирани информатичар; 11) дипло-
мирани информатичар – пословна информа-
тика; 12) дипломирани информатичар – про-
фесор информатике; 13) дипломирани 
информатичар – мастер; 14) дипломирани 
професор информатике – мастер; 15) дипло-
мирани информатичар – мастер пословне 
информатике; 16) дипломирани инжењер 
организационих наука – мастер, студијски 
програм Информациони системи и техноло-
гије; 17) мастер математичар; 18) мастер 
информатичар; 19) мастер инжењер електро-
технике и рачунарства; 20) мастер инжењер 
информационих технологија; 21) мастер 
инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и техноло-
гије или Софтверско инжењерство и рачу-
нарске науке); 22) мастер професор инфор-
матике и математике; 23) мастер инжењер 
софтвера; 24) мастер инжењер информацио-
них технологија и система; 25) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет). *Лица из става 1 ове тачке која су 
стекла академско звање мастер, морају има-
ти, у оквиру завршених студија, положено 
најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно 

оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика, што 
доказују потврдом издатом од стране висо-
кошколске установе. *Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је стекло академско звање мас-
тер, а у оквиру завршених студија има поло-
жених најмање пет информатичких предмета 
(од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. *Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може 
да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколи-
ко школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из става 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Рачунарство и информатика могу да 
изводе и лица која су стекла стручни назив 
струковни специјалиста, ако у оквиру завр-
шених студија имају положено најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно оријентисано про-
грамирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачуноводство. Испуњеност услова 
из става 3–5 ове тачке утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија, 
односно студијског програма. 2. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Учес-
ници конкурса треба да доставе: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
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послове образовања и васпитања којим се 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. уко-
лико је испуњеност услова за извођење 
наставе и других облика образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и инфор-
матика утврђивало министарство надлежно 
за послове образовања кандидат је дужан да 
достави и оригинал, односно оверену копију 
документа о испуњености услова; 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) 
– српски језик; 6. оригинал или оверену 
фотокопију уверења (извода из казнене еви-
денције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. 7. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Зрењанинска гимназија, 23000 Зрењанин, 
Гимназијска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на 
број 023/580-641. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 

који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао, те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима, које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за посло-
ве просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

23260 Перлез
Трг Кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-170

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% 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 и 13/17 – одлука 
УС,113/17 и 95/18 – аутент. тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене у 
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон) 
и у чл. 16 и 22 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Ђура Јакшић“ 
Перлез, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на сту-
дијама 2. степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) 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 
или В) лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) обима 
240 ЕСПБ бодова; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ 
о одговарајућем високом образовању: а) ове-
рена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања, 3. уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фото-

копија, 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 – ори-
гинал или оверена фотокопија, 6. доказ да 
је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику 
која се приложи као доказ под тачком 2 сма-
тра се доказом о знању српског језика под 
тачком 6). Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку 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 попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом 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 кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору, у року од осам дана 
од дана достављења решења о избору канди-
дата од стране конкурсне комисије. Директор 
о жалби одлучује у року од 8 дана од дана 
подношења. Рок за подношење пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса је 
8 дана од дана објављивања текста конкур-
са у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Пријаве слати 
на адресу школе: Трг кнеза Михаила 2, 23260 
Перлез, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне прија-
ве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/3813-170.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Програм „Моја прва плата“ је дво- 
струко користан. Млади људи 

стичу своја прва практична знања 
и радна искуства неопходна за 
трајно радно ангажовање, док 
послодавци у својим компани- 
јама врше обуку запослених за оне 
позиције за којима су исказали 
потребу.

– Национална служба за запо-
шљавање спроводи други циклус 
Владиног програма „Моја прва пла-
та“ и за првих двадесет дана, откако 
је расписан јавни позив, пријавило 
се око 1.600 послодаваца који су 
исказали позиције за преко 4.300 
лица. Верујемо, имајући у виду на-
вике наших послодаваца, да ће се 
последњих дана, пред истек рока, 
свакако масовније пријављивати 
и очекујемо да искажу потребу за 
око 10.000 лица, колико је и пла-
нирано овим програмом – рекао је 
Мартиновић.

Директор НСЗ је додао да 
послодавци могу да аплицирају до 
20. септембра, док ће се од 1. окто-
бра па до краја месеца пријављива-
ти млади на позиције које су посло-
давци исказали као слободне.

Национална служба за запо-
шљавање ће током девет месеци 
трајања програма исплаћивати 
22.000 динара месечно за младе 
са средњом стручном спремом и 
26.000 динара за оне са високим 
образовањем. Послодавци имају 
могућност исплате додатних сред-
става.

У претходни циклус програма 
„Моја прва плата“ било је укључено 
преко 8.000 младих људи и више од 
5.000 послодаваца, од којих је чак 
85 одсто у приватном сектору.

– Најважније од свега је што 
се до овог тренутка запослило око 
1.370 младих људи, а верујем да 
ће тај број бити и много већи, с об-
зиром да је први циклус програма 
још у току и да послодавци чекају 
да истекне уговор који су закљу-

чили са Националном службом, а 
након тога да радно ангажују лица 
која су им потребна – истакао је 
Мартиновић.

Процедура за пријаву за учешће 
у програму „Моја прва плата“ је 
поједностављена, како за послода-
вце, тако и за незапослена лица, и 
врши се електронским путем, преко 
портала mojaprvaplata.gov.rs.

Катарина Јовичин

Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање

ПРОГРАМ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“ 
КОРИСТАН И ЗА МЛАДЕ ЉУДЕ  

И ЗА ПОСЛОДАВЦЕ
Млади се након завршетка школовања при аплицирању за посао 

суочавају са проблемом недостатка радног искуства. Програм „Моја прва 
плата“ Националне службе за запошљавање нуди могућност плаћеног 
оспособљавања и каснијег заснивања радног односа. О томе је за Вести  

ТВ „Прва“ говорио Зоран Мартиновић, директор Националне службе  
за запошљавање.
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

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


