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Министарка за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Дарија Кисић Тепавчевић и директор 
Националне службе за запошљавање Зоран Марти-
новић посетили су протекле недеље Стару Пазову и 
Краљево, где су присуствовали свечаној додели угово-
ра корисницима субвенција за реализацију програма 
и мера активне политике запошљавања у овој години.

На основу Локалног акционог плана запошља-
вања, у Старој Пазови ће бити финансијски подржано 
самозапошљавање 22 незапослена лица и запошља-
вање 11 незапослених код послодаваца са терито-
рије те општине. За финансирање ова два програма 
активне политике запошљавања локална самоуправа 
је из свог буџета издвојила 4 милиона, а Национална 
служба 3,84 милиона динара.

На основу споразума између Града Краљева и НСЗ, 
ове године ће бити финансирано спровођење 8 проје-
ката јавних радова, на којима ће бити ангажована 53 
незапослена лица, као и реализација програма стру-
чне праксе за још 15 незапослених. За финансирање 
ових програма издвојено је укупно 15,85 милиона, од 
чега су 7,85 милиона динара средства НСЗ.

И у Алексинцу су уручене одлуке корисницима 
22 субвенције за самозапошљавање, а будући преду-
зетници такође су финансијски подржани на основу 
споразума НСЗ и локалне самоуправе. У реализацију 
овог програма уложено је укупно 11 милиона динара, 
од чега је Општина Алексинац издвојила 5 милиона, а 
Национална служба 6 милиона динара. 

Филијала Врање НСЗ је 17. септембра организова-
ла сајам запошљавања у дворишту своје зграде. На до-
гађају је учествовало 19 послодаваца који су понудили 
укупно 366 слободних радних места, а најтраженији су 
били радници за ауто-индустрију, дрвнопрерађивачки 
и текстилни сектор и обућарску индустрију.

Немања Новаковић
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„Држава одлучно и храбро иде ка 
смањењу незапослености и по-

бољшању услова рада“, поручила је 
министарка за рад у Старој Пазови 
на додели уговора корисницима др-
жавних субвенција. Кисић Тепавче-
вић је навела да је држава ове године 
издвојила 5,7 милијарди динара за 
спровођење мера активне политике 
запошљавања, као и да је планирано 

да тим мерама буде обухваћено више 
од 18.000 незапослених, међу којима 
је и 2.185 особа са инвалидитетом. Она 
је прецизирала да су у мере активне 
политике запошљавања од почетка 
године до данас укључена 11.434 не-
запослена лица са евиденције НСЗ, од 
којих је нешто више од 1.500 особа са 
инвалидитетом, с обзиром на то да 
је један од циљева да у те мере буду 

укључени незапослени који припадају 
теже запошљивим категоријама, како 
би се додатно ојачали на тржишту.

– Програм „Моја прва плата“ је до 
сада већ дао значајне резултате. У ок-
виру тог програма ове године ће прили-
ку да стекну своје прво радно искуство 
добити још 10.000 младих. Циљ Вла-
де Републике Србије је да сваки град 
и сваки регион буду економски јаки, 

Министарка за рад и директор НСЗ у посети Старој Пазови и Краљеву

ОДЛУЧНО КА СМАЊЕЊУ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ПОБОЉШАЊУ 

УСЛОВА РАДА
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија 

Кисић Тепавчевић и директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић посетили су протекле недеље Стару Пазову и Краљево, где 
су присуствовали свечаној додели уговора корисницима субвенција за 

реализацију програма и мера активне политике запошљавања у овој години.

ЗАПОШЉАВАЊЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Општина Стара Пазова и НСЗ су у јуну потпи-
сале Споразум о реализацији локалног акционог 
плана запошљавања те општине у 2021. години, 
на основу кога су удружиле финансијска средства 
за самозапошљавање 22 незапослена лица и за-
пошљавање 11 незапослених код послодаваца са 
територије Старе Пазове. За финансирање ова два 
програма активне политике запошљавања, локал-
на самоуправа је из свог буџета издвојила 4 мили-
она, а Национална служба 3,84 милиона динара.

Незапосленима ће на овај начин бити ис-
плаћене субвенције за самозапошљавање у поје- 
диначном износу од 250.000 динара, док ће посло-
давци добити 200.000 динара по запосленом рад-
нику. Поред наведених мера, ова општина већ 
годинама самостално финансира и програм анга-
жовања приправника, такође уз техничку подрш-
ку Националне службе, за који ће ове године бити 
издвојено још 4 милиона динара.

Поводом доделе уговора, председник општи-
не Стара Пазова Ђорђе Радиновић је рекао да је 
задовољство што се и на овај начин унапређује 
предузетнички дух грађана Старе Пазове, при 
том изразивши наду да ће та општина, у којој 
ради преко 1.000 предузећа и преко 3.000 преду-
зетника, добити још много јаких фирми.

На евиденцији Националне службе за запо-
шљавање у Старој Пазови, на дан 31. августа 
ове године било је 1.377 незапослених. У односу 
на почетак 2016. године, откада је у тој општи-
ни број незапослених у константном паду, број 
лица евидентираних у НСЗ мањи је за чак 56%.
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да грађани раде и зарађују и да тако 
земља економски јача. Јачањем ин-
фраструктуре, отварањем радних мес-
та, побољшањем услова рада, поносно, 
одговорно и спремно идемо напред ка 
остваривању циља, јаке и просперитет-
не Србије – поручила је министарка на 
догађају у Старој Пазови.

На додели уговора у Краљеву, ми-
нистарка за рад је нагласила да дуги 
низ година тај град није био у повољ-
ном положају када је у питању тр-
жиште рада, међутим, како је рекла, 
сада видимо да запосленост расте, с 
обзиром да је већа за 17 посто у односу 
на исти период прошле године. 

– Будући да је циљ Владе Србије да 
сваки крај наше земље, сваки град, буде 
економски јак, финансијска средства су 
издвојена управо за реализацију мера 
активне политике запошљавања. Наша 
је намера да сваки град у Србији посети-
мо на овакав начин и покажемо колико 
сви заједно радимо и колико сви имамо 
исти циљ. Знамо да то није довољно, јер 
желимо боље, и сигурна сам да ћемо у 
народном периоду то и да постигнемо – 
поручила је Кисић Тепавчевић.

Гостујући на ова два догађаја, ди-
ректор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић се присутнима 
обратио износећи актуелне податке о 
примени мера активне политике за-
пошљавања у овој години и смањењу 
броја незапослених, како на нивоу Старе 
Пазове и Краљева, тако и у целој Србији.

– Евидентно је велико интересовање 
од стране незапослених лица да свој ста-
тус промене за статус предузетника. Ове 
године имамо 7.000 захтева за добијање 
субвенције НСЗ за самозапошљавање 
– рекао је Мартиновић и додао да је уд-
руживање средстава НСЗ и локалних са-
моуправа добар пример сарадње у циљу 
побољшања услова на тржишту рада. 
Како је додао, на тржишту рада су при-
сутни позитивни трендови – стопа неза-

послености у другом кварталу 
је смањена за 1,7 посто у односу 
на први квартал, број лица на 
евиденцији НСЗ се континуира-
но смањује, а број запошљавања 
са евиденције се повећава.

Мартиновић је подсетио 
и да је због великог интере-
совања рок за пријаву посло-
даваца за програм „Моја прва 
плата“ био продужен до 23. 
септембра. Он је навео да је 
у понуди послодаваца 20.000 
радних места за младе без рад-
ног искуства, поручивши да је 
садашња слика на тржишту 
рада позитивна, без обзира на 
бројне изазове.

Након свечане доделе уго-
вора корисницима средстава у 
Краљеву, министарка за рад и 
директор НСЗ посетили су компанију „Ле-
они“, где су се упознали са амбицијама и 
даљим плановима немачког инвестито-
ра, с обзиром на то да је „Леони“ почетком 
прошле недеље отворио нову фабрику 
у том граду, у којој ће, према најавама, 
укупно бити запослено око 5.000 радника.

 Компанија „Леони“ тренутно има око 
4.000 радника, међу којима и 206 особа 
са инвалидитетом, што представља зна-
чајан допринос смањењу незапослености 
на територији Краљева, па и шире, кажу у 
филијали НСЗ у том граду.

Немања Новаковић

ЗАПОШЉАВАЊЕ У КРАЉЕВУ

На основу потписаног споразума, Град 
Краљево и НСЗ ће ове године заједнички 
финансирати спровођење 8 пројеката јавних 
радова на којима ће бити ангажована 53 не-
запослена лица, као и реализацију програма 
стручне праксе за још 15 незапослених суг-
рађана.

За финансирање ових програма издвоје-
но је укупно 15.850.000 динара, од чега 
су 7.850.000 динара средства Националне 
службе. Јавне радове ће организовати Спе-
цијална болница за рехабилитацију „Агенс“, 
Дом здравља Краљево, Општа болница 
Студеница, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“ и 
Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, 
док је програм стручне праксе одобрен за 13 
предузећа из јавног и приватног сектора. По-
ред поменутих програма, у Краљеву ће ове 
године бити финансиран и програм самоза-
пошљавања за незапослене Краљевчане са 
евиденције НСЗ.

Градоначелник Краљева Предраг Терзић 
је рекао да је у периоду транзиције, након 
гашења великих локалних предузећа, 16.000 
Краљевчана остало без посла, а да до пре 
само пар година нико није могао ни да прет-
постави да ће се у Краљеву производити оп-
рема за мерцедес и шити левис фармерице. 
Како је истакао, у Краљеву се становништво 
сада запошљава у компанијама страних ин-
веститора, али и у локалним предузећима, 
попут фабрике намештаја „Гир“, која је већ 
ангажовала 850 радника.

На евиденцији Филијале Краљево НСЗ на 
дан 31. августа ове године било је евиденти-
рано укупно 12.910 незапослених, што пред-
ставља смањење за 9,9% у односу на исти ме-
сец претходне године, када су на евиденцији 
у Краљеву била 14.322 незапослена лица.
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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 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, брoj 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава: 
51 Број:112-6102/2021. од 29. јуна 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Управа за шуме, Нови Београд, Омладинских бри-
гада 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Чачку, Одсек шумарске 
и ловне инспекције Ужице,  

Одељење шумарске и ловне инспекције, 
Управа за шуме

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак.

2. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању саветник
са местом рада у Прибоју, Одсек 

шумарске и ловне инспекције Ужице, 
Одељење шумарске и ловне инспекције, 

Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-

тодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прибој.

3. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању самостални 

саветник
са местом рада у Жагубици, Одсек 

шумарске и ловне инспекције Београд, 
Одељење шумарске и ловне инспекције, 

Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени надзи-
раних субјеката; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту у сложенијим ства-
рима; поступа по представкама и извештава под-
носиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима 
и закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 5 година, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Жагубица

4. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Краљеву,  
Одсек шумарске и ловне инспекције 

Краљево, Одељење шумарске и ловне 
инспекције, Управа за шуме

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

5. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању саветник

са местом рада у Крагујевцу, Одсек 
шумарске и ловне инспекције Краљево, 
Одељење шумарске и ловне инспекције, 

Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац.

6. Радно место шумарски и ловни 
инспектор, у звању самостални 

саветник
са местом рада у Бору, Одсек шумарске 

и ловне инспекције Ниш,  
Одељење шумарске и ловне инспекције, 

Управа за шуме
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; прати приме-
ну прописа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје; анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени надзи-
раних субјеката; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту у сложенијим ства-
рима; поступа по представкама и извештава под-
носиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима 
и закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама (дипл. инжењер шумарства, мас-
тер инжењер шумарства, специјалиста инжењер 
шумарства, специјалиста струк. инжењер шумар-
ства) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 5 година, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бор.

7. Радно место за правне  
и опште послове, у звању 

самостални саветник
Управа за шуме

1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте уговора и анексе 
уговора, решења и закључака, судских и вансуд-
ских поравнања, нацрте тужби, одговора на тужбе, 
жалбе и других поднесака за Државно јавно пра-
вобранилаштво, судове и друге правосудне органе 
за потребе Управе; учествује у раду повремених 
радних тела из надлежности Управе; припрема 
годишњи плана рада Управе и оперативне плано-
ве и извештаје о раду Управе; припрема докумен-
тацију и учествује у поступцима јавних набавки за 
потребе Управе; израђује и спроводи план инте-
гритета Управе и обавља друге послове из области 
борбе против корупције; поступа по захтевима за 
слободан приступ информацијама од јавног зна-
чаја и заштиту података личности и прати прописе 
из области Заштите података о личности; израђује 
писане процедуре, врши пријем информација и 
води поступак у вези са узбуњивањем у Управи; 
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 5 година, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит 
за службеника за јавне набавке, 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, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандида-
та се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, 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 компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 

потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању 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 извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радна местa под редним бројем од 1 до 6:

1. Посебна функционална компетенција за област 
рада инспекцијски послови (општи управни посту-
пак и управни спорови, поступак инспекцијског 
надзора и основе методологије анализе ризика) 
и посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о шумама и Закон о дивљачи и лов-
ству) - провераваће се усмено путем симулације.

2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – возачка дозвола Б категорије прове-
раваће се увидом у фотокопију возачке дозволе. 
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз 
пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 7:

1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак), посебна функционална компетенција 
за одређено радно место прописи из надлежности 
органа (Закон о шумама) и посебна функционална 
компетенција за радно место релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о јавним набав-
кама и Закон о буџетском систему) - провераваће 
се писмено путем симулације.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: 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 пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 
и Саво Гњидић, тел. 011/3621-958, од 10.00 до 
13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина бр. 22-26.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном испи-
ту за инспектора; оригинал или оверена фотоко-
пија 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), оригинал или 
оверена фотокопија сертификата о положеном 
испиту за службеника за јавне набавке (само за 
радно место под редним бројем 7).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („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 раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницима садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.
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Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, уверење о положеном испи-
ту за инспектора. Потребно је да учесник конкур-
са у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за свако 
радно место посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће 
се спровести, почев од 18. октобра 2021. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем email адресе.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина  2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде. Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или email 
адресе), које наведу у својим обрасцима 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 прописаном 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 вре-
ме и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на 
радном месту инспектора на неодређено време, а 
нема положен испит за инспектора, полаже испит 
за инспектора у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Лицу на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту под редним бројем 7. на 
неодређено време, а нема положен испит за служ-
беника за јавне набавке, омогућиће се полагање 
испита за службеника за јавне набавке у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које 
је именовао в.д директора Управе за шуме.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и водо-
привреде; на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 
80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 – други закон, 62/06 – други 
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – други закон, 53/10, 
101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 
86/19, 144/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 
67/21) и члана 27к став 1 Закона о буџетском сис-
тему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Пореска управа, Бео-
град, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место архивар, у звању 
виши порески референт

Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за координацију рада одсека 

за људске ресурсе, са седиштем Београд
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове архивирања 
предмета, вођења архивске књиге и текућег ода-
бирања и излучивања безвредног регистратурс-
ког материјала и друге послове по налогу начел-
ника одељења.

Услови: ССС техничког, друштвеног или природ-
ног смера, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

2. Радно место послови праћења 
међународне праксе, у звању 

порески саветник I
Централа, Сектор за пружање услуга 
пореским обвезницима и едукацију, 

Одељење за дизајн стратегије пружања 
услуга пореским обвезницима и 
оперативне послове на терену,  

Одсек за дизајн стратегије пружања 
услуга пореским обвезницима,  

са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Прати најбоље међународне 
праксе и покреће иницијативе за увођење исте 
у порески систем; идентификује могућности за 
рационализацију постојећих пословних процеса; 
дефинише стандарде у пружању услуга пореским 
обвезницима и редовно извештава о резултатима 
рада и испуњењу стандарда; израђује годишњи 
Акциони план у складу са стратегијом пружања 
услуга; израђује годишњи извештај о раду Секто-
ра; припрема и презентује материјал учесницима 
информативних скупова. Обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место послови пружања 
помоћи запосленима на 

јединственом пореском месту  
у филијали Пореске управе,  
у звању порески саветник I

Централа, Сектор за пружање услуга 
пореским обвезницима и едукацију, 

Одељење за дизајн стратегије пружања 
услуга пореским обвезницима и 
оперативне послове на терену,  

Одсек за оперативне послове пружања 
услуга на терену, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Пружа помоћ запосленима на 
јединственом пореском месту у филијали у вези 
са решавањем свих питања од значаја за функ-
ционисање послова пружања услуга; пружа 
информације о пореским актуелностима; одгова-
ра на техничка питања и налази решења у вези 
са њима; спроводи анкете о задовољству порес-
ких обвезника. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.
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4. Радно место агент-прва линија,  
у звању порески саветник

Централа, Сектор за пружање услуга 
пореским обвезницима и едукацију, 

Одељење за управљање електронском 
комуникацијом, Контакт центар I,  

са седиштем Централа
4 извршиоца

Опис послова: Обављање послова информи-
сања клијената путем телефона одговарањем на 
питања о примени пореских прописа из надлеж-
ности Пореске управе; редовно прати прописе, 
обавештења, упутства и инструкције Пореске упра-
ве; указује на проблеме у примени пореских про-
писа на бази информација добијених од клијената; 
за сложена питања упућује на агенте друге линије; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место порески инспектор  
за послове контроле,  

у звању порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу пдв-а, 
пореза на добит, доприноса, пореза 

на доходак грађана и акцизе, Група за 
услужну делатност, са седиштем Центар

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле јав-
них прихода: ПДВ, добит, доприносе, доходак и 
акцизе, код правних лица, предузетника и физич-
ких лица, по налозима Централе, као и контроле 
које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 
израђује записнике и нацрте решења, издаје пре-
кршајни налог односно сачињава обавештење о 
учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело; спроводи поступак поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; 
одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији контро-
ле. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и испит за 
инспектора, радно искуство у струци од најмање 
3 годинe, као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место порески инспектор 1 
за аналитичке послове контроле,  

у звању порески саветник I
Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 
добит, утврђивање и контролу пореза  

на доходак грађана и доприноса, Група 
за правна лица, са седиштем Центар

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложеније аналитич-
ке послове контроле правних лица, у складу 
са позитивним законским прописима и методо-
лошким упутствима, врши контролу података 
исказаних у пореским пријавама уз састављање 
записника и нацрта решења; припрема нацрт 
решења о утврђивању пореске обавезе за које 
је законом прописано да се утврђује пореским 
решењем; издаје прекршајни налог односно 
сачињава обавештење о учињеном прекршају 
и/или извештај о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело; спрово-
ди поступак поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу, извештава о 
извршавању задатака по одређеним захтевима 
за контролу и о извршеним контролама. Обавља 
и друге послове из надлежности одељења по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и 
испит за инспектора, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и компетенције потребне 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место порески инспектор 1 
за аналитичке послове контроле,  

у звању порески саветник I
Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 
добит, утврђивање и контролу пореза  

на доходак грађана и доприноса, Група 
за физичка лица, са седиштем Центар

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложеније аналитичке 
послове контроле физичких лица, а по потреби 
обавља и сложеније аналитичке послове кон-
троле предузетника, у складу са позитивним 
законским прописима и методолошким упут-
ствима, врши контролу података исказаних у 
пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења; припрема нацрт решења о 
утврђивању пореске обавезе за које је законом 
прописано да се утврђује пореским решењем; 
издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај 
о постојању основа сумње да је извршено порес-
ко кривично дело; спроводи поступак поводом 
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу, извештава о извршавању задатака 
по одређеним захтевима за контролу и о извр-
шеним контролама. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и 
испит за инспектора, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и компетенције потребне 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место аналитичко-порески 
послови контроле, у звању  

млађи порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 
добит, утврђивање и контролу пореза  

на доходак грађана и доприноса, Група 
за физичка лица, са седиштем Центар

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
физичких лица, по потреби учествује и у посло-
вима контроле предузетника; врши контролу 
података исказаних у пореским пријавама уз сас-
тављање записника и нацрта решења уз непо-
средни надзор руководиоца Групе; прати промене 
у регистрима које води Пореска управа; Обавља и 
друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких 
или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит 
и испит за инспектора, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у 
државним органима, као и компетенције потреб-
не за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место порески инспектор 
1 за послове контроле, у звању 

порески саветник I
Филијала Б Звездара, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
ПДВ-а, пореза на добит, доприноса, 

пореза на доходак грађана и акцизе, 
Група за трговинску делатност,  

са седиштем Звездара
1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове 
контроле јавних прихода: пдв, добит, допри-
носе, доходак и акцизе, код правних лица, 
предузетника и физичких лица, са високим 
нивоом стручне оспособљености и самостал-
ности у раду, по налозима Централе, као и 
контроле које се врше у сарадњи са Порес-
ком полицијом; израђује записнике и нацр-
те решења, издаје прекршајни налог односно 
сачињава обавештење о учињеном прекршају 
и/или извештај о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело; спрово-
ди поступак поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран 
је за тачно и благовремено ажурирање подата-
ка о контроли у апликацији контроле. Обавља 
и друге послове из надлежности одељења по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и 
испит за инспектора, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, као и компетенције потребне 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.
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10. Радно место: порески инспектор 
за послове контроле, у звању 

порески саветник
Филијала Б Сремска Митровица, 

Одељење за пореску контролу, Одсек 
за контролу ПДВ-а, пореза на добит, 

доприноса, пореза на доходак грађана и 
акцизе, Група за производну делатност, 

са седиштем Сремска Митровица
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле јав-
них прихода: пдв, добит, доприносе, доходак и 
акцизе, код правних лица, предузетника и физич-
ких лица, по налозима Централе, као и контроле 
које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 
израђује записнике и нацрте решења, издаје пре-
кршајни налог односно сачињава обавештење о 
учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело; спроводи поступак поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; 
одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији контро-
ле. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и испит за 
инспектора, радно искуство у струци од најмање 
3 године, као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Сремска Митровица.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом. 

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

У изборном поступку проверавају се: 

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писа-
ном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довањa знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области 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 фото-
копији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1 архи-
вар проверавају се следеће посебне функ-
ционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - административни послови (канцеларијско 
пословање, методе вођења интерних и доставних 
књига, методе и технике прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања података у базама података) 
провераваће се путем симулације у писаном обли-
ку.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији) провераваће се путем 
симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Уредба о категоријама регистратурског 
материјала са роковима чувања) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 2 посло-
ви праћења међународне праксе прове-
равају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на дохо-
дак грађана) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о општем управном поступку) про-
вераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - студијско-аналитичких послова (израда 
секторских анализа) провераваће се путем симу-
лације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 3 посло-
ви пружања помоћи запосленима на једин-
ственом пореском месту у филијали Порес-
ке управе проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на дохо-
дак грађана) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о општем управном поступку) про-
вераваће се путем симулације у писаном облику.
3.Посебне функционалне компетенције за област 
рада - студијско-аналитичких послова (израда 
секторских анализа) провераваће се путем симу-
лације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 4 
агент-прва линија проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији) провераваће се путем 
симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о општем управном поступку) про-
вераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - студијско-аналитичких послова (израда 

секторских анализа) провераваће се путем симу-
лације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 5 порес-
ки инспектор за послове контроле прове-
равају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку 
и пореској администрацији, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 6 порес-
ки инспектор 1 за аналитичке послове 
контроле проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица) провераваће се путем симулације 
у писаном облику.

За радно место под редним бројем 7 порес-
ки инспектор 1 за аналитичке послове 
контроле проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку 
и пореској администрацији, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање) провераваће се путем 
симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 8 анали-
тичко- порески послови контроле провера-
вају се следеће посебне функционалне ком-
петенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
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права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку 
и пореској администрацији, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање) провераваће се путем 
симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 9 порес-
ки инспектор 1 за послове контроле прове-
равају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се 
путем симулације у писаном облику;

За радно место под редним бројем 10 порес-
ки инспектор за послове контроле провера-
вају се следеће посебне функционалне ком-
петенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације у 
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у), провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

3. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 

Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места ”.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду од 08 
до 15 сати: Министарство финансија, Пореска 
управа: Милица Тодоровић, 011/3953-426; Мирја-
на Дончић, 011/3953-339; Никола Голубовић, 
011/3953-343.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управаљање кадровима и 
Пореске управе. Штампана верзија обрасца прија-
ве доступна је на адреси Министарство финансија 
– Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машко-
вића 3-5.

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 Конкурсна комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема (уколико кандидат има 
више диплома са стеченим високим образовањем 
потребно је да достави све дипломе); 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 временском периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора за радна места под редним 
бројем 5, 6, 7, 8, 9 и 10 из става II текста кон-
курса.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених, подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 

марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли 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 при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на адресу Министарство 
финансија - Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.

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

Напомена: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20), 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.

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да 
га положи у прописаном року. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. 

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на 
радном месту инспектора на неодређено време, а 
нема положен испит за инспектора, полаже испит 
за инспектора у законом прописаном року.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 18.10.2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства финансија Пореске 
управе, Београд, Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте имејл-адресе и 
бројеве телефона, које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима/уверење о положе-
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ном правосудном испиту; уверење о пложеном 
испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. 
став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни 
Пореске управе, на порталу e-Управе, у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и на интернет страни Службе за 
управљање кадровима.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

На основу одредби чл. 47, 48, 54 и 61 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС“, 
79/05, 81/05 – испр., 64/07, 67/07 – исправ., 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), одредбе чла-
на 8 став 4, а у вези са чл. 2 став 8, чл. 9 став 3, чл. 
10, 11, 12, 14, 15 и 16 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“ бр. 2/19), чл. 5, 
7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24 и 26 Правилни-
ка о саставу конкурсне комисије, начину провере 
компетенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник РС“, бр. 30/19), 
члана 1 и члана 2 Правилника о саставу комисије, 
начину провере компетенција, критеријума и мери-
лима за избор на положаје и извршилачка радна 
места у Републичком јавном тужилаштву („Служ-
бени гласник РС“, бр. 86/19), у складу са Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Републичком јавном тужилаштву 
у Београду А број 287/19 од 05.04.2019. године и 
закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање 51 број 112-7865/2021 од 27. авгус-
та 2021. године, Конкурсна комисија Републичког 
јавног тужилаштва, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Републичко јавно тужилаштво у Београду, 
Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

Информатичар у звању сарадник
1 извршилац

III Радни однос и место рада: Радни однос на 
неодређено, Републичко јавно тужилаштво у Бео-
граду, Немањина 22-26.

Опис послова: Успоставља и развија електрон-
ску документацију на нивоу тужилаштва и осигу-
рава прикупљање, трансфер и тачност подата-
ка, учествује у успостављању и одржавању базе 
података информационог система и успоставља 
процедуре које обезбеђују одржавање квалите-
та и повезаност података; пружа подршку у обу-
ци, анализи, прикупљању и складиштењу пода-
така на нивоу тужилаштва, припрема материјал 
и процедуре за обуку, рад, коришћење и функ-
ционисање информационог система; учествује у 
изради пројектних задатака, идјених, главних и 
извођачких пројеката информационог система; 
врши програмирање и израђује програмску доку-
ментацију и упутства за рад корисника информа-
ционог система и успоставља безбедносне проце-
дуре Информационог система; израђује извештаје 
и анализе из информационог система за потребе 
тужулаштва; инсталира и одржава системске и 
комуникационе софтвере за базе података; адми-
нистрира са хардвером и мрежама, системским 
софтвером и базама података информационог 
система; припрема упитнике методолошки мате-
ријал за израду статистичких извештаја и мате-
ријал за прикупљање статистичких података, 
обавља и друге послове по налогу секретаријата.

Услови: стечено високо образовање из области 
природно-математичких или електротехничких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до 3 године, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци и потребне ком-
петенције за рад на ово радно место.

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

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

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

1. Провера општих функционалних компе-
тенција
- организација и рад државних органа РС, прове-
раваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост, провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација, провераваће се писмено 
симулације(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару 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 ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који је приложен и 
кандидата ослободи тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих и посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Републичког јавног тужилаштва http://
www.rjt.gov.rs.

Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција

Посебне функционалне компетенције које се про-
веравају у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција за област 
рада – област рада информатички послови – базе 
података, провераваће се путем симулације (пис-
мено). Време израде писаног задатка не може 
бити дуже од једног сата. 
• Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа – Закон о електронској 
управи, Закон о информационој безбедности, 
Уредба о канцеларији за информационе техноло-
гије и електронску управу, провераваће се путем 
симулације (писмено). Време израде писаног 
задатка не може бити дуже од једног сата.
• Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – базе података – SQL Server, про-
вераваће се путем симулације (писмено). Време 
израде писаног задатка не може бити дуже од 
једног сата.

Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре посебних функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
посебних функционалних компетенција врши се 
провера понашајних компетенција.

3. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) – провераваће се писа-
ним путем (упитник или усмено – интервју).

Након пријема извештаја о резултатима провере 
понашајних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу понашајних ком-
петенција приступа се фази у којој се спроводи 
Интервју са комисијом.

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од три месеца, рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу. База питања биће објављена на интер-
нет страници тужилаштва: http://www.rjt.gov.rs.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – листу „Послови“. 

Датум оглашавања: 29.09.2021. године.
Почетак рока за пријављивање на конкурс: 
30.09.2021. године.
Истек рока за пријављивање на конкурс: 
07.10.2021. године.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Републичког јавног тужилаштва 
http://www.rjt.gov.rs или у штампаној верзији у 
Писарници Републичког јавног тужилаштва у Бео-
граду, Немањина 22-26, канцеларија 19а.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.
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IX Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или 
уверење којом се потврђује стручна спрема која 
је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стече-
но радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издата од стране држав-
них органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу; 
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (издато од 
стране Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци);
- други докази о стеченим знањима и вештинама.

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

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), 
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 евнден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном државном стручном испиту и уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Републичко јавно тужилаштво 
ће прибавити доказе о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, изузев уколико наведе-
не доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву која пред-
ставља саставни део обрасца пријаве на конкурс 
за радно место којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. За све доказе који се прилажу 
у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним калце-
ларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Сви дока-
зи прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени 
на српски језнк и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 

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

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 18.10.2021. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у Републичком јавном тужи-
лаштву, Немањина 22-26.

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

XI Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова: Ива-
на Таталовић, тел. 011/3622-267.

ХII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс шаље се на адресу Републичко јавно тужи-
лаштво у Београду, Немањина 22-26, са наз-
наком „Јавни конкурс за попуну извршилачког 
радног места информатичар“ или непосредно 
предаје у седишту Републичког јавног тужилашт-
ва, Немањина 22-26, у писарници, канцеларија 
број 19а.

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интер-
нет презентацији http://www.rjt.gov.rs и огласној 
табли Републичког јавног тужилаштва у Београду, 
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. Кандидати који су освојили један 
бод у провери одређене компетенције искључују 
се из даљег изборног поступка.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима при-
мају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада.

Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Свака фаза изборног поступка у селекцији канди-
дата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих и посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Републич-
ког јавног тужилаштва http://www.rjt.gov.rs.

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

Изборни поступак ће бити спроведен без дискри-
минације по основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности, етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У МЛАДЕНОВЦУ

На основу члану 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, 111/14, 117/14, 106/15 и 63/16), 
чланова 49 и 61 Закона о државним 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 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 2/19 од 16.1.2019. године 
и 67/21 од 2.7.2021. године), Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компетенција, 
критеријумима и мерилима за избор на извршилач-
ка радна места у судовима и јавним тужилаштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 30/19), 
чланом 9 Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Основном јав-
ном тужилаштву у Младеновцу А бр.173/2019 од 
11.3.2019. године измењен Правилником о измени 
Правилника о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Основном јавном тужи-
лаштву у Младеновцу А бр. 687/19 од 6.12.2019. 
године, измењен Правилником о измени правил-
ника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основном јавном тужилаштву у 
Младеновцу А бр. 326/21 од 28.5.2021. године и 
Решења о расписивању јавног конкурса у Основ-
ном јавном тужилаштву у Младеновцу А бр. 500/21 
од 15.9.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, Краља 
Александра Обреновића 76, Младеновац 

II Раднo местo које се попуњава: 

1. Записничар у звању референта
2 извршиоца

Опис послова: Обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад јавном 
тужиоцу код кога је распоређен, куца записнике 
и све остале диктате по налогу јавног тужиоца, 
сређује списе по одредбама Правилника о управи 
у јавним тужилаштвима и обавља потребне тех-
ничке послове у вези са предистражним и истраж-
ним поступком, поступа по наредбама са записни-
ка, води рачуна о уредности списа и води попис 
списа, по налогу шефа дактилобироа обавља и 
послове дактилографа у дактилобироу, стара се о 
чувању и преносу података, доступности материја-
ла, исправности биротехничке опреме и рационал-
ном коришћењу канцеларијског и другог потрош-
ног материјала, обавља и друге послове по налогу 
шефа дактилобироа и секретара тужилаштва.

Услови: III или IV степен средње стручне спре-
ме друштвеног, природног или техничког смера 
у трајању од три или четири године, најмање две 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за дактилографа Iа 
класе и потребне компентенције за ово радно место.

III Компетенције: Сходно Правилнику о сас-
таву конкурсне комисије, начину провере компе-
тенција, критеријумима и мерилима за избор на 
извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 30/19) у изборном поступку коми-
сија ће проверити:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).
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2. Посебне функционалне компетенције за 
радно место записничар:
• административни послови – писани тест;
• релевантни прописи из делокруга органа: Закон 
о државним службеницима, Правилник о управи у 
јавним тужилаштвима – писани тест;
• познавање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа битних за обављање 
послова радног места записничар (разговор са 
кандидатом).

3. Понашајне компетенције – провера 
интервјуом са дипломираним психологом: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет.

4. Обавити интервју са кандидатима.

Све наведене компетенције комисија ће провери-
ти у року од три месеца рачунајући од дана исте-
ка рока за пријаву на оглас по предметном кон-
курсу. База питања биће објављена на интернет 
страни тужилаштва (https://ml.os.jt.rs).

Сходно чл. 9 став 4 Правилника о саставу кон-
курсне комисије, начину провере компетенција, 
критеријумима и мерилима за избор на изврши-
лачка радна места у судовима и јавним тужи-
лаштвима („Службени гласник Републике Србије“ 
број 30/19), комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге доказе о поседо-
вању компетенције дигитална писменост.

IV Место рада: Oсновно јавно тужилаштво у 
Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76, 
Младеновац.

V Адреса на коју се подносе пријаве за сва 
радна места: Основно јавно тужилаштво у Мла-
деновцу, Краља Александра Обреновића 76, Мла-
деновац, са назнаком „За јавни конкурс“.

VI Лица задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Далиборка Златовић, контакт 
телефон: 011/8244-145.

VII Општи услови за рад на раднoм месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

IX Докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом: оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци); уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); 
потврда да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа (само они кандидати који 
су радили у државном органу); оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или oверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом биће позва-
ни да у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који у 
остављеном року не приложе остале доказе који 

се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адре-
су наведену у огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

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

Доказе о испуњености услова за запослење који 
су садржани у службеним евиденцијама прибавља 
државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће 
сам доставити потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води евиденција по службеној дужности 
или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се се води евиденција 
по службеној дужности су: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак; уверење да није осуђиван; уверење о 
положеном правосудном испиту. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Младеновцу (https://ml.os.jt.rs).

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

XI Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном месту 
и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији тужилашт-
ва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту провере 
посебних функционалних компетенција, а потом и 
о времену и месту провере понашајних компетен-
ција и на крају обавити интервју са кандидатима.

НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос 
на неодређено време. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене решењем конкурсне комисије. 

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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

Овај оглас објављује се у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, 
као и на интернет презентацији и огласној табли 
Основног јавног тужилаштва у Младеновцу.

Образац пријаве биће објављен на интернет стра-
ници тужилаштва (https://ml.os.jt.rs).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ
Београд

На основу чл 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, 111/14, 117/14, 106/15 и 63/16), 
чл. 49 и чл. 61 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“,бр. 79/2005, 81/2005, 
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018,) чл. 9 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
Републике Србије“ 2/19 и 67/21), Правилника о 
саставу конкурсне комисије, начину провере ком-
петенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јав-
ним тужилаштвима („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 30/19), у складу са чл. 14 тачка 
18 Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Тужилаштву за орга-
низовани криминал А. бр. 241/21 од 14. 05. 2021. 
године и Одлуке о попуњавању радног места 
спровођењем јавног конкурса. П. бр. 225/20 од 
16. 09. 2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: 
Тужилаштво за организовани криминал, Устанич-
ка 29, Београд.

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место записничар  
у звању референт

1 извршилац

Опис посла: Врши унос текстова по диктату и 
са диктафонских трака, врши препис текстова, и 
рукописа, врши препис тонског записа и израђује 
све врсте табела, у сарадњи са шефом дакти-
лобироа коригује унете податке, стара се о савре-
меном обликовању текста, стара се о чувању 
и преносу података, доступности материјала, 
исправности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију о 
свом раду, обавља и друге послове из надлеж-
ности тужилаштва пo налогу шефа дактилобироа 
и секретара тужилаштва.

Услови: средња стручна спрема природног, 
друштвеног или техничког смера у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању, најмање две 
године радног искуства, положен испит за дакти-
лографа I класе, положен државни стручни испит, 
и потребне компетенције за ово радно место.

III Компетенције: Сходно Правилнику о сас-
таву конкурсне комисије, начину провере ком-
петенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 30/19) у изборном поступку комисија 
ће проверити:

1. Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити  путем писаног теста);
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

2. Посебне функционалне компетенције за 
радно место записничар:
- административни послови (провера ће се врши-
ти писаним путем - тестом);
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- релевантни прописи из делокруга органа Пра-
вилника о управи у јавном тужилаштву и Закона 
о државним службеницима (провера ће се вршити 
писаним путем - тестом);
- познавање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа битних за обављање 
послова радног места записничар (провера ће се 
вршити разговором са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера интер-
вјуом са дипломираним психологом: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет.

4. Интервју са кандидатима: Све наведене 
компетенције комисија ће проверити у року од 
три месеца рачунајући од дана истека рока за 
пријаву на оглас по предметном конкурсу. База 
питања биће објављена на интернет страници 
тужилаштва (www.tok.jt.rs). 

Сходно члану 9 Правилника о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, крите-
ријумима и мерилима за избор на извршилачка 
радна места у судовима и јавним тужилаштвима 
комисија ће прихватити одговарајуће сертифика-
те, потврде или друге доказе о поседовању ком-
петенције дигитална писменост.

IV Место рада: Београд, Устаничка 29.

V Услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. 

VI Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); 
- уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); 
- потврда да кандидату раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандидати 
који су радили у државном органу); 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; 
- оригинал или oверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом позваће се 
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који у 
остављеном року не приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адре-
су наведену у огласу. 

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

фотокопије докумената које су оверене пре 01. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

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

Доказе о испуњености услова за запослење који 
су садржани у службеним евиденцијама прибавља 
државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће 
сам доставити потребне доказе.
  
Потребно је да се учесник конкурса у пријави 
на конкурс изјасни да за коју од предвиђених 
могућности се опредељује да ли ће сам доставити 
податке о чињеницима о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне рођених, 
уверење о држављанству, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Тужилаштву 
за организовани криминал, Устаничка 29, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс“. 

IX Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном месту 
и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији тужилашт-
ва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту про-
вере посебних функционалних компетенција, а 
потом и о времену и месту провере понашајних 
компетенција и на крају обавити интервју са кан-
дидатима.

X Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос се заснива на неодређено вре-
ме

XI Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је: Зорица Зечевић, секретар 
Тужилаштва за организовани криминал, контакт 
телефон: 011/3082-691. 

Напоменe: Кандидат заснива радни однос на 
неодређено време. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене решењем конкурсне комисије. Инфор-
мације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Тужилаштва за организо-
вани криминал (www.tok.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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији (www.tok.jt.rs) и огласној табли Тужилаштва 
за организовани криминал, на порталу е-управе, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве биће објављен на интернет пре-
зентацији тужилаштва (www.tok.jt.rs).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-6145/2021 од 29. јуна 2021. године и 
51 број: 112-7107/2021 од 29. јула 2021. године, 
Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 
20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за макроекономске 
анализе, у звању  

самостални саветник
у Одсеку за макроекономске анализе и 
политике, Одељење за макроекономске 

анализе и пројекције,  
Сектор за макроекономске и фискалне 

анализе и пројекције
1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира кретања 
у појединим областима и припрема основе за 
утврђивање појединих секторских политика и 
предлаже мере за унапређење секторских поли-
тика; прати припрему и доношење системских 
закона и унапређење пословног и инвестиционог 
амбијента у земљи и учествује у изради струч-
них мишљења у вези са прописима и стратегија-
ма министарстава у делокругу који се односи 
на макроекономске политике; учествује у изра-
ди Фискалне стратегије и Програма економских 
реформи (I део); учествује у припреми, изради 
и развијању макроекономских модела и у изра-
ди макроекономских претпоставки за израду 
буџета; припрема анализе и извештаје о макро-
економским кретањима и структурним реформа-
ма; учествује у консултацијама и преговорима 
са ЕК, ММФ и другим међународним финансијс-
ким организацијама; ажурира базу података за 
макроекономске анализе и пројекције; припрема 
и израђује извештаје и информације из области 
макроекономских анализа; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци; као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

2. Радно место за макроекономске 
пројекције, у звању саветник

у Групи за макроекономске пројекције, 
Одељење за макроекономске анализе и 
пројекције, Сектор за макроекономске и 

фискалне анализе и пројекције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради Фискалне 
стратегије; учествује у изради Програма економ-
ских реформи (I део); израђује макроекономске 
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процене и пројекције на бази праћења и анализе 
макроекономских кретања и структурних рефор-
ми; развија макроекономске моделе за привреду 
Републике; квантификује ефекте мера економске 
и структурне политике на макроекономске инди-
каторе; учествује у изради стручних мишљења у 
вези са прописима и стратегијама министарста-
ва у делокругу који се односи на макроекономске 
политике; учествује у изради аналитичких мате-
ријала; припрема и презентује материјале за ЕК, 
ММФ и друге међународне организације; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

3. Радно место за израду 
макроекономских модела,  

у звању млађи саветник
у Групи за макроекономске пројекције, 
Одељење за макроекономске анализе  

и пројекције, Сектор за макроекономске 
и фискалне анализе и пројекције

1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању реле-
вантних макроекономских показатеља за потребе 
развијања модела; учествује у изради макроеко-
номских анализа и пројекција; прати и анализира 
макроекономска кретања и структурне рефор-
ме; припрема материјале за интернет страницу 
Министарства; учествује у припреми и изради 
анализа, извештаја и информација из делокруга 
Групе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

4. Радно место за анализу прихода и 
расхода, у звању млађи саветник

у Групи за фискалне анализе, Одељење 
за фискалне анализе и пројекције, 

Сектор за макроекономске и фискалне 
анализе и пројекције

1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и врши 
основну анализу о приходима и расходима опште 
државе (буџет Републике Србије, АП Војводине, 
локалних самоуправа и др.); прикупља и ажурира 
податке о доцњама; одржава базу података нео-
пходних за послове фискалне анализе; припре-
ма извештаје за објављивање у публикацијама 
министарства и на интернет страници министар-
ства; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

5. Радно место за стручно-
аналитичке послове,  

у звању саветник
у Одсеку за акцизе, Одељење за акцизе, 

дуван и фискалне касе,  
Сектор за фискални систем

1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за 
израду нацрта закона и предлога подзаконских 
аката из области акциза; прати, анализира и упо-
ређује законодавство других земаља са законо-
давством Републике Србије у области система 
акциза; учествује у активностима са другим орга-
нима државне управе у вези са применом акци-
за; учествује у припремању мишљења о примени 
прописа из области акциза и израђује информа-
ције и анализе по захтеву шефа Одсека, однос-
но начелника Одељења; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека, односно начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

6. Радно место за нормативне  
и студијско-аналитичке послове  

из области банкарства,  
у звању виши саветник
у Одељењу за банкарство,  

Сектор за финансијски систем
1 извршилац

Опис послова: Припрема и учествује у изради 
нацрта закона и предлога подзаконских аката, 
односно стручних основа за израду нацрта закона 
и предлога подзаконских аката из области бан-
карског система (укључујући осигурање депози-
та); учествује у радним групама у вези са припре-
мом и израдом прописа који се тичу банкарског 
система, прати упоредно законодавство и прак-
су из области банкарског система и упоређује 
праксу са стандардима Европске уније, међуна-
родних организација, међународних споразума и 
конвенција; учествује у активностима усмереним 
на праћење рада органа управљања у банкама 
чији је акционар Република Србија и њихових 
пословних резултата; учествује у oргaнизацији 
и спрoвoђењу пoступака прoдaje aкциja банака 
чији је акционар Република Србија; припрема и 
израђује анализе, информације и извештаје из 
области банкарског система; учествује у припре-
ми извештаја у циљу реализације Споразума о 
стабилизацији и придруживању ЕУ, припрема и 
израђује мишљења из области банкарског систе-
ма, сарађује са Народном банком Србије, Аген-
цијом за осигурање депозита, Удружењем банака 
Србије; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање 7 година радног искуства у струци; као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

7. Радно место – самостални 
буџетски инспектор у звању 

самостални саветник
у Одсеку за инспекцијску контролу 
директних буџетских корисника, 

индиректних буџетских корисника, 
организација за обавезно социјално 

осигурање и њихових корисника, 
Одељење буџетске инспекције,  
Сектор за буџетску инспекцију

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијску кон-
тролу материјално-финансијског пословања, 
наменског и законитог коришћења средстава 
код директних, индиректних корисника, органи-
зација за обавезно социјално осигурање и њихо-
вих корисника, укључујући припремне радње за 
спровођење исте; припрема и учествује у изра-
ди записника о извршеној инспекцијској контро-
ли, уручује записнике контролисаном субјекту и 
припрема извештаје о извршеној инспекцијској 
контроли; разматра примедбе на записник о 
извршеној инспекцијској контроли, припрема 
и доставља одговор на записник контролиса-
ном субјекту; припрема и подноси одговарајуће 
пријаве надлежним органима, припрема решења 
за отклањање утврђених незаконитости и непра-
вилности; прати извршење мера предложених у 
записницима о извршеној инспекцијској контро-
ли; води евиденцију о извршеним контролама; 
сарађује са руководиоцима и државним службе-
ницима контролисаног субјекта и са другим орга-
нима по предмету непосредне инспекцијске кон-
троле; припрема акта из области рада буџетске 
инспекције; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; положен 
испит за инспектора; најмање 5 година радног 
искуства у струци; као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

8. Радно место – млађи буџетски 
инспектор у звању млађи саветник

у Одсеку за инспекцијску контролу 
аутономне покрајине и јединица 

локалне самоуправе,  
Одељење буџетске инспекције,  
Сектор за буџетску инспекцију

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијску контро-
лу наменског и законитог коришћења средста-
ва код аутономне покрајине и јединице локал-
не самоуправе, укључујући припремне радње 
за спровођење исте које су мање сложености и 
обима; учествује у припреми израде записника 
о извршеној инспекцијској контроли; учествује 
у достављању записника контролисаном субјек-
ту и учествује у изради извештаја о извршеној 
инспекцијској контроли; разматра примедбе на 
записник о извршеној инспекцијској контро-
ли, учествује у изради и достављању одговора 
на записник контролисаном субјекту; учествује 
у изради и подношењу одговарајућих прија-
ва надлежним органима; учествује у изради 
решења за отклањање утврђених незаконитости 
и неправилности; прати извршење мера предло-
жених у записницима о извршеној инспекцијској 
контроли; води евиденције о извршеним контро-
лама; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; положен испит 
за инспектора; најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

9. Радно место – шеф Одсека,  
виши буџетски инспектор  

у звању виши саветник
у Одсеку за инспекцијску контролу 

јавних предузећа, јавно-комуналних 
предузећа и осталих корисника  

јавних средстава,  
Одељење буџетске инспекције,  
Сектор за буџетску инспекцију

1 извршилац

Опис послова: Руководи, координира рад и 
пружа стручна упутства запосленима у Одсе-
ку; спроводи инспекцијску контролу материјал-
но-финансијског пословања, наменског и закони-
тог коришћења средстава код јавних предузећа, 
јавно-комуналних предузећа и осталих корисника 
јавних средстава, укључујући припремне радње 
за спровођење исте; предводи инспекцијску кон-
тролу када околности захтевају да више инспекто-
ра истовремено врше контролу код једног субјек-
та, израђује записнике о извршеној инспекцијској 
контроли, уручује записнике контролисаном 
субјекту и израђује извештаје о извршеној инспек-
цијској контроли; разматра примедбе на записник 
о извршеној инспекцијској контроли, израђује и 
доставља одговор на записник контролисаном 
субјекту; израђује и подноси одговарајуће пријаве 
надлежним органима, води евиденције о изврше-
ним контролама, израђује решења за отклањање 
утврђених незаконитости и неправилности, пра-
ти извршење мера предложених у записницима о 
извршеној инспекцијској контроли; иницира поје-
дине измене и допуне прописа којима је уређена 
област буџетске инспекцијске контроле на основу 
уочених проблема у њиховој примени и учeствуje 
у вршeњу oцeне квaлитeтa кoнтрoлe буџeтских 
инспeктoрa; израђује акта из области рада буџет-
ске инспекције, припрема и израђује анализе, 
извештаје и информације о резултатима инспек-
цијске контроле са налазима и мерама; предла-
же промене у начину рада у циљу ефикаснијег 
обављања послова буџетске инспекције; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
облати економске или правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; положен испит 
за инспектора; најмање 7 година радног иску-
ства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Место рада за сва извршилачка радна 
места: Београд.

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

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа Републике 

Србије - провераваће се писмено (путем теста);
- дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се писме-
но (путем симулације).

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

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних 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 (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација; 
ex ante и ex post анализу ефеката јавних полити-
ка/прописа) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Фискална стратегија; Програм еко-
номских реформи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (енглески језик ниво 
Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са 
кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Фискална стратегија; Програм еко-
номских реформи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о статистици) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (енглески језик ниво 
Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са 
кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-

вања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Фискална стратегија; Програм еко-
номских реформи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (енглески језик ниво 
Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са 
кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Фискална стратегија; Програм еко-
номских реформи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (енглески језик ниво 
Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са 
кандидатом) или увидом у сертификат. 

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - нормативни послови (Законодавни 
процес, Примена номотехничких и правно-технич-
ких правила за израду правних аката (усаглаше-
ност прописа и општих аката у правном систему и 
Припрема и израда стручних мишљења и образ-
ложења различитих правних аката (нацрта пропи-
са, међународних уговора итд.) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Закон о акцизама) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
 
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о јаким алкохолним пићима) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - нормативни послови (примена 
номотехничких и правно-техничких правила за 
израду правних аката (усаглашеност прописа и 
општих аката у правном систему)) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - послови међународне сарадње/
европских интеграција (познавање прописа ЕУ у 
контексту праћења усклађивања прописа Репу-
блике Србије са прописима и стандардима ЕУ) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о Народној банци Србије, Закон о банкама, 
Закон о Агенцији за осигурање депозита, Уредба 
о начину и поступку продаје акција банака које су 
у власништву Републике Србије) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - инспекцијски послови (посту-
пак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Закон о буџету и Закон о буџет-
ском систему) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 8:

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - инспекцијски послови (посту-
пак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Закон о буџету и Закон о буџет-
ском систему) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 9:

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - инспекцијски послови (посту-
пак инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из надлежности и органи-
зације органа (Закон о буџету и Закон о буџет-
ском систему) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

У погледу провере посебне функционалне компе-
тенције за одређено радно место - страни језик, 
ако учесник конкурса поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања страног језика који је тражен кон-
курсом, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - Страни језик, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности 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.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Министарства 
финансија www.mfin.gov.rs. 

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције за радна места под редним бројевима 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања 
и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под 
редним бројем 9 (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: 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 подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства финансија или у штампаној вер-
зији у писарници Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20.

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 састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак.

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

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, подно-
се доказ о положеном правосудном испиту); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком перио-
ду 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 подно-
си решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радна места под 
редним бројевима 7, 8 и 9 текста огласа о јав-
ном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и 
оригинал или оверену фотокопију доказа о поло-
женом испиту за инспектора. Кандидат који нема 
положен испит за инспектора а који буде изабран 
у изборном поступку, прима се на рад уз обавезу 
да тај испит полoжи у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-

зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинскоj управи. 

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 органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) је, између оста-
лог, прописано да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Минис-
тарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 20. октобра 2021. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источ-
но крило). Провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

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

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

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 
011/3642-665.
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XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно на 
писарници Министарства финансија, Кнеза Мило-
ша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за радни 
однос на неодређено време траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем кон-
курсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Министарства финансија, 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији, 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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним 
органима (“Службени гласник РС”, број 2/19) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
3149/2021 од 27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: 
Републички сеизмолошки завод, Београд, Таш-
мајдански парк бб.

II Радно место која се попуњава:

Радно место за комплексну обраду 
сеизмолошких и геодинамичких 

података, у звању вишег саветника
1 извршилац

Oпис послова: Дефинише сеизмотектонске и 
сеизмостатистичке моделе догађања земљотреса 
у сеизмичким жариштима Србије ради руковођења 
израдом сеизмолошке карте; утврђује механи-

зме жаришта земљотреса и дефинише активне 
раседе, израђује дугорочну статистичку предик-
цију будуће сеизмичке активности и интерпре-
тира просторно-временску расподелу лоцираних 
земљотреса и њихову корелацију са жаришним 
зонама и геолошким структурама земљине коре; 
унапређује поступке аутоматске и ручне обраде 
и интерпретације сеизмолошких података и прос-
торну расподелу сеизмолошких станица; интер-
претира резултате прорачуна ГПС кинематских 
вектора транслације сегмената земљине коре у 
функцији припреме јаких земљотреса; израђује 
и ажурира томографске моделе брзина сеизмич-
ких таласа у Земљиној кори за територију Репу-
блике Србије; врши комплексну интерпретацију 
резултата геофизичких истраживања тла приме-
ном савремених математичких метода и софтвера; 
иновира нумеричке емпиријске релације за про-
рачун различитих типова магнитуда земљотреса 
за подручје Републике Србије; израђује предлоге, 
припрема, координира и учествује у међународ-
ним истраживачким и развојним и пројектима; 
утврђује параметре наилазака сеизмичких таласа 
на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лока-
ције земљотреса, креира и дистрибуира основне 
информације о земљотресу за јавност; прикупља 
и утврђује податке о категорији и заступљености 
појединих оштећења на објектима на терену са 
евидентирањем ефеката на људима, тлу и проме-
на у природи, ради предлагања степена сеизмич-
ког интензитета са израдом извештаја; обавља и 
друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области геолошко инжењерство-студијски про-
грам геофизика, или из области физичке нау-
ке-студијска група општа физика, или из области 
математичких наука - програм математика, мате-
матика и физика, математика и програмирање 
или информатика и физика, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 годи-
на радног искуства у струци као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи у више обавез-
них фаза следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције ,,дигиталана писме-

ност” (поседовања знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обраде текста и табела, табелар-
не калкулације) ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције ,,дигитална писменост”, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно попуњен у делу *Рад 
на рачунару) достави и тражени доказ у оргиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија ће одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

1) Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - 
провераваће се писмено путем теста. Напомена: 
Ако кандидат поседује важећи сертификат потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког језика на траженом нивоу, и жели да на осно-
ву њега буде ослобођен тестирања комептенције 
знање енглеског језика, неоходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страног језика који је тражен кон-
курсом) достави и тражени доказ у оргиналу или 
овереној фотокопији.

2) Посебна функционална компетенција за област 
рада послови синтетизовања података (поступак 
израде и ажурирања томографских модела брзи-
на сеизмичких таласа у Земљиној кори), провера-
ваће се писмено, путем симулације.

3) Посебна функционална компетенција за област 
рада послови интерпретације података (метода 
интерпретирања резултата прорачуна ГПС кине-
матских вектора транслације сегмената земљине 
коре у функцији припреме јаких земљотреса), 
провераваће се писмено, путем симулације.

4) Посебна функционална компетенција пропи-
си из надлежности органа (Закон о Републичком 
сеизмолошком заводу), провераваће се усмено, 
путем симулације.

5) Посебна функционална компетенција за радно 
место - возачка дозвола (Б категорије), докази-
ваће се путем оверене фотокопије возачке доз-
воле. Напомена: учесник конкурса је дужан да 
оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Републичког сеизмолошког завода www.seismo.
gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања 
и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
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месту и прихватање вредности државних органа 
- провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).
 
IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или се предају непосредно 
у просторијама Републичког сеизмолошког заво-
да, Ташмајдански парк бб, 11120 Београд, са наз-
наком: „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

V Лице задужено за давање обавештења: 
Светлана Јововић, тел. 011/3035-740, од 9.00 до 
13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа ,,Послови” Нацоналне службе 
за запошљавање. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Републичког сеизмолошког завода или у штампа-
ној верзији у просторијама Републичког сеизмо-
лошког завода, Београд, Ташмајдански парк бб.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
Конкурсна комисија састави списак кандида-
та међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема прија-
ве достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писа-
ни 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” осим уколикo комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште 
компетенције „дигитална писменост”. 

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима / кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно искуство), 
оверена фотокопија важеће дозволе за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-

зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно, општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но, општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(,,Службени гласник РС” бр.18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) приписано је између осталог, 
да су органи обавезни да по службеној дужнос-
ти када је то неопходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Документа о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати 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 обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно, који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу: Репу-
блички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдан-
ски парк бб.

XI Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести почев од 13. октобра 2021. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебне функционалне компетенције за радно 
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источ-
но крило). Провера осталих посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Репу-
бличког сеизмолошког завода Ташмајдански парк 
бб. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електрoнске адресе), које наведу у 
својим пријавама.

XII Трајање радног односа: радни однос се 
заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидат који први пут заснива 
радни однос у државном органу подлежe проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Кандидат без 
положеног државног стручног испита прима се 
на рад под условом да тај испит положи до окон-
чања пробног рада. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност приликом засни-
вања радног односа.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао в. д. директор Републичког сеизмо-
лошког завода.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Републичког сеизмолошког завода: www.seismo.
gov.rs, огласној табли Републичког сеизмолошког 
завода, интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-Управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном штампаном издању огласа 
,,Послови” Националне службе за запошљавање.

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

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
КОРУПЦИЈЕ

Београд

На основу чл. 9 Закона о спречавању корупције 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21 
– аут. тум.), чл. 54 и 61 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07 
– измена, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9 ст. 3, чл. 10, 
11 и 12 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21, у 
даљем тексту: Уредба), чл. 4 и 5 Правилникa о 
попуњавању радних места у Служби Агенције за 
спречавање корупције број: 014-110-00-0007/19-
01/1 од 20.11.2020. године и члана 30 Правилника 
о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних 
места у Служби Агенције за борбу против коруп-
ције број: 014-110-00-0003/19-01 од 14.03.2019. 
године (у даљем тексту: Правилник), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ 
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Агенција за спречавање корупције, Београд, 
Царице Милице 1.

II Радна местa која се попуњавају:

1. Радно место за надзор над 
Стратегијом и Акционим планом

Одсек за едукације, антикорупцијске 
планове и Стратегију, Сектор за 

превенцију и јачање интегритета,  
у звању: виши саветник

1 извршилац

Опис посла: Израђује годишњи извештај о спро-
вођењу Стратегије и Акционог плана; даје пред-
логе за унапређење методологије надзора над 
Стратегијом и Акционим планом; комуници-
ра с носиоцима обавеза у периоду достављања 
извештаја и другим субјектима заинтересованим 
за праћење спровођења Стратегије и Акционог 
плана; води одговарајуће евиденције и израђује 
извештаје из надлежности Одсека; обавља друге 
послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука – стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни 
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испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу ком-
петенција.

2. Радно место за администрирање 
курса учења на даљину

Одсек за едукације, антикорупцијске 
планове и Стратегију, Сектор за 

превенцију и јачање интегритета,  
у звању: самостални саветник

1 извршилац

Опис посла: Администрира курс учења на даљину 
о етици и интегритету; организује обуке; учест-
вује у изради едукативних материјала и садржаја; 
води одговарајуће евиденције и базу библиотеч-
ке грађе; прати спровођење обука у органима 
јавне власти; израђује извештаје из надлежности 
Одсека; обавља друге послове по налогу прет-
постављених.

Услови за рад на радном месту: завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука – стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање пет година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу ком-
петенција.

3. Радно место за самостално 
поступање у управно-правним 

пословима
Одсек за поступање у случајевима 

повреде закона, Одељење за проверу 
имовине, Сектор за проверу имовине,  

у звању: самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Води поступак и израђује нацрте 
одлука о постојању повреде Закона о Агенцији; 
нацрте захтева за покретање прекршајног поступ-
ка због пријављивања имовине након истека рока 
прописаног Законом о Агенцији, кривичних прија-
ва због непријављивања имовине или давања 
лажних података о имовини; израђује нацрте 
извештаја тужилаштву и другим државним орга-
нима о постојању основа сумње да је извршено 
неко друго кривично дело за које се гоњење пре-
дузима по службеној дужности; израђује нацрте 
мишљења за спровођење Закона о Агенцији из 
надлежности Одељења; води одговарајуће еви-
денције и израђује извештаје из надлежности 
Одељења; обавља друге послове по налогу прет-
постављених.

Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет – стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање пет година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; потребне ком-
петенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

4. Радно место за поступање у 
контролно-аналитичким пословима
Одсек за контролу извештаја, Одељење 
за контролу финансирања политичких 

активности, Сектор за контролу 
финансирања политичких активности,  

у звању: виши саветник
1 извршилац

Опис посла: Врши садржинску, односно канцела-
ријску и теренску контролу финансирања поли-

тичких субјеката; израђује извештај о извршеној 
контроли финансијских извештаја политичких 
субјеката; обавља потребне провере код надлеж-
них државних органа и других правних субје-
ката; припрема материјал потребан за израду 
појединачних извештаја; врши избор посматра-
ча изборних кампања; врши обуке посматрача 
изборних кампања; води одговарајуће евиденције 
и израђује извештаје из надлежности Одсека; 
обавља друге послове по налогу претпоставље-
них.

Услови за рад на радном месту: завршен еко-
номски факултет – стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање седам година радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу ком-
петенција. 

5. Радно место за самостално 
поступање у контролно-аналитичким 

пословима
Одсек за контролу извештаја, Одељење 
за контролу финансирања политичких 

активности, Сектор за контролу 
финансирања политичких активности,  

у звању: самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Учествује у вршењу садржин-
ске односно канцеларијске и теренске контро-
ле финансирања политичких субјеката; учест-
вује у изради извештаја о извршеној контроли 
финансијских извештаја политичких субјеката; 
обавља потребне провере код надлежних држав-
них органа и других правних субјеката; припре-
ма материјал потребан за израду појединачних 
извештаја; учествује у вршењу избора посматра-
ча изборних кампања; учествује у вршењу обуке 
посматрача изборних кампања; води одговарајуће 
евиденције и учествује у изради извештаја из 
надлежности Одсека; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршен економ-
ски факултет – стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места одређене у Обрасцу компетенција. 

6. Радно место за административно-
техничку подршку за евиденције

Одсек за припрему и евиденције, 
Одељење за контролу финансирања 
политичких активности, Сектор за 

контролу финансирања политичких 
активности, звање: референт

1 извршилац

Опис посла: Обавља административно-технич-
ке и документационе послове који се односе на 
пријем, разврставање и архивирање материјала 
упућених Сектору; класификује и заводи предме-
те, акте и поднеске; врши здруживања, допуне 
и комплетирање предмета за достављање у рад; 
врши пријем, контролу формалне исправности и 
верификацију финансијских извештаја политич-
ких субјеката; води аутоматизоване евиденције 
предмета и материјала по степену поверљивости; 
води деловодник и доставне књиге; обавља друге 
послове по налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа; положен државни стручни испит; најмање 
две године радног искуства у струци; потребне 
компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

7. Радно место за аналитичко-
финансијске послове

Одсек за материјално-финансијске 
послове, Одељење за материјално 

финансијске послове,  
Сектор за опште послове, у звању: 

самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Израђује предлог финансијског пла-
на; врши анализу извршења расхода по свим 
економским класификацијама и усаглашава књи-
говодствено стање аналитичких евиденција са 
главном књигом Трезора; израђује анализе и 
извештаје о материјално-финансијском посло-
вању и извршењу буџета; припрема завршни 
рачун; прати реализацију финансијских сред-
става; по потреби израђује захтев за измену 
апропријација и квота; одржава ниво редовне 
сарадње са државним и другим органима и орга-
низацијама у вршењу надлежности из делокру-
га Одељења; води одговарајуће евиденције и 
израђује извештаје из надлежности Одељења; 
обавља друге послове по налогу претпоставље-
них.

Услови за рад на радном месту: завршен економ-
ски факултет – стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање пет година радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит; потребне 
компетенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

8. Радно место курир
Одсек за послове писарнице и архиве, 
Одељење за материјално-финансијске 

послове, Сектор за опште послове, 
нaмештеник IV врсте

1 извршилац

Опис посла: Обавља доставу поште и других 
докумената; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови за рад на радном месту: стечено или при-
знато средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, односно III или IV 
степен стручне спреме; три године возачког иску-
ства; возачка дозвола Б категорије. 

9. Радно место за европске 
интеграције и надзор  

над спровођењем Акционог плана  
за Поглавље 23

Група за европске интеграције, 
стратешко планирање и развој, Сектор 

за спољне послове и стратешки развој, у 
звању: виши саветник

1 извршилац

Опис посла: Израђује нацрте извештаја о оства-
реном напретку у спровођењу реформи у про-
цесу европских интеграција; координира процес 
извештавања о обавезама дефинисаним у проце-
су европских интеграција; учествује у раду пре-
говарачких група; учествује у раду других тела 
формираних у процесу европских интеграција; 
израђује нацрте извештаја о спровођењу Акцио-
ног плана за Поглавље 23; комуницира с носио-
цима обавеза у Акционом плану за Поглавље 23; 
одржава одговарајући ниво сарадње са нацио-
налним и међународним партнерима; обавља 
послове превођења за Групу; води одговарајуће 
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евиденције и израђује извештаје из надлежнос-
ти Групе; обавља друге послове по налогу прет-
постављених.

Услови за рад на радном месту: завршен факултет 
друштвено-хуманистичких наука-стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за обављање 
послова радног места одређене у Обрасцу ком-
петенција.

10. Радно место за самостално 
поступање у управно-правним 

пословима
Одсек за контролу преноса управљачких 
права, Одељење за решавање о сукобу 

интереса, Сектор за сукоб интереса  
и питања лобирања, у звању: 

самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Врши контролу законитости преноса 
управљачких права и поверавања пословођења; 
врши контролу правних лица у којима је функ-
ционер власник више од 20% удела или акција и 
поступака приватизације, јавних набавки и дру-
гих поступака чији је исход закључивање уговора 
са органом Републике, територијалне аутономије, 
локалне самоуправе, другим корисником буџета, 
односно другим правним лицем чији је оснивач 
орган Републике, територијалне аутономије или 
локалне самоуправе или правним лицем у којем 
је више од 20% капитала у јавној својини; води 
поступак и израђује нацрте мишљења на основу 
захтева за давање мишљења и нацрте одлука у 
предметима формираним по пријавама или по 
службеној дужности, у вези са преносом упра-
вљачких права и права пословођења и сукобом 
интереса у сложеним предметима; иницира и пра-
ти извршење одлука Агенције у тим предметима 
и обавештавање надлежне унутрашње јединице 
о испуњености услова за подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка у вези са пре-
носом управљачких права и права пословођења; 
прати судску праксу у управним споровима у вези 
са предметима у којима је поступао и израђује 
нацрте поднесака Агенције у тим споровима; води 
одговарајуће евиденције и израђује извештаје из 
надлежности Одсека; обавља друге послове по 
налогу претпостављених.

Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет – стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање пет година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; потребне ком-
петенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција. 

11. Радно место за израду мишљења 
о ризицима корупције у прописима

Одсек за аналитику, нормативу и 
поступање, Одељење за правне послове 
и заступање, Сектор за правне послове, 

у звању: виши саветник
1 извршилац

Опис посла: Процењује ризике корупције у нацр-
тима и предлозима прописа; израђује мишљења о 
процени ризика корупције у прописима; израђује 
препоруке и иницијативе за измене и допуне про-
писа; анализира важеће прописе; обједињује 
ставове са организационим јединицама Агенције 

ради припреме целовитих мишљења на нацрте 
закона и предлоге аката који се достављају Аген-
цији; израђује извештаје о раду; обавља друге 
послове по налогу претпостављених. 

Услови за рад на радном месту: завршен правни 
факултет – стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање седам година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; потребне ком-
петенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција .

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно одредбама члана 9 Закона о 
државним службеницима, прописано је да су кан-
дидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза, и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом. 

Кандидат који не испуни унапред одређено мери-
ло за проверу одређене компетенције или се не 
одазове позиву да учествује у провери једне ком-
петенције искључује се из даљег тока изборног 
поступка, о чему ће бити обавештен на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

У изборном поступку се проверавају:
1. Опште функционалне компетенције за 
сва радна места:
- организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провера ће се вршити путем теста,  
писмено;
- дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација – провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста, табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – „дигитална писменост“, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима 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 област 
рада студијско-аналитички послови – методо-
логија праћења, спровођења, вредновања и 
извештавања о ефектима јавних политика, про-
вераваће се путем писане симулације.

2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови – при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација, 
провераваће се путем писане симулације.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа с јавношћу – менаџмент 
догађаја, провераваће се путем писане симула-
ције.

2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа с јавношћу – понашање 
друштвених група, организационо понашање и 
етикам провераваће се путем писане симулације.

3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – ИТ алати – платформа за едукацију 
(Moodle), провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови – општи управни 
поступак; правила извршења решења донетог у 
управном поступку, провераваће се путем усмене 
симулације.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Закон 
о прекршајима („Сл. гласник РС” бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 
– др. закон), провераваће се путем усмене симу-
лације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови – при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација, 
провераваће се путем усмене имулације.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из делокруга радног места 
(Закон о финансирању политичких активности 
(„Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 
88/19), Правилник о евиденцијама и извештаји-
ма политичког субјекта („Службени гласник РС“, 
бр. 148/20), Правилник о посматрачима изборне 
кампање („Службени гласник РС“, бр. 014-110-00-
0010/20-01 од 25.11.2020. године), провераваће 
се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови – при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација, 
провераваће се путем усмене симулације. 

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Закон 
о финансирању политичких активности („Службе-
ни гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/19), 
провераваће се путем усмене симулације.
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3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Пра-
вилник о евиденцијама и извештајима политич-
ког субјекта („Службени гласник РС“, бр. 148/20), 
Правилник о посматрачима изборне кампање 
(„Службени гласник РС“, бр. 014-110-00-0010/20-
01 од 25.11.2020. године), провераваће се путем 
усмене симулације.

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови – канцеларијско 
пословање; методе технике прикупљања, евиден-
тирања и ажурирања података у базама података, 
провераваће се путем усмене симулације.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Закон 
о финансирању политичких активности („Службе-
ни гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/19) – 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Пра-
вилник о евиденцијама и извештајима политич-
ког субјекта („Службени гласник РС“, бр. 148/20), 
провераваће се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјалних послова – плани-
рање буџета и извештавање; извршење буџета – 
провераваће се путем писане симулације.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС“; бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи из делокруга радног места: 
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Закон о 
платама државних службеника и намештеника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006 – испр, 
115/2006 – испр, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 
99/2014 и 95/2018) и Правилника о буџетском 
рачуноводству у Служби Агенције за спреча-
вање корупције бр. 014-110-00-0004/17-03/1 од 
29.07.2021. године – провераваће се путем писа-
не симулације.

Напомена: За радно место под редним бројем 8 се 
не врши провера посебних функционалних ком-
петенција.

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови међународне сарадње/европских 
интеграција – основе правног и политичког сис-
тема ЕУ; механизми координације и извештавања 
у процесу приступања ЕУ), провераваће се путем 
писане симулације.

2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа: Закон о спречавању корупције („Сл. 
гласник РС” бр. 35/19, 88/19 и 11/21 - аутентично 
тумачење), провераваће се ппутем писане симу-
лације.

3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – акти и прописи из дело-
круга радног места: Стратешки план Агенције, 
Акциони план за поглавље 23; Закон о ратифи-
кацији Конвенције УН против корупције, путем 
писане симулације.

4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик: енглески 
језик ниво Б1, провераваће се путем усмене и 
писане симулације; испуњеност ове посебне 

функционалне компетенције може се доказати 
сертификатом, потврдом – ниво Б1.

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови – општи управни 
поступак, провераваће се путем усмене симула-
ције.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС”, бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Закон 
о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 
– др. закон), провераваће се путем усмене симу-
лације.

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови – припрема и израда 
стручних мишљења и образложења различитих 
правних аката, провераваће се путем усмене 
симулације.

2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа: Закон 
о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), 
провераваће се путем усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места: Мето-
дологија процене ризика од корупције, провера-
ваће се путем усмене симулације.

Напомена: Правилници и други прописи као 
материјали за припрему посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презента-
цији Агенције.

3. Понашајне компетенције за сва радна 
места

Понашајне компетенције: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет – провераће 
се путем психометријских тестова, узорци пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

IV Место рада: Београд, Царице Милице 1.

V Врста радног односа: Радна места попуња-
вају се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

VI Oпшти услови за рад на свим радним 
местима: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, има прописану 
стручну спрему и испуњава остале услове одређе-
не законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државним 
органима због теже повреде радне дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на одго-
варајућим обрасцима пријава који су за свако 
радно место доступни на интернет презентацији 
Агенције за спречавање корупције, Службе за 
управљање кадровима или у штампаној верзији 
на писарници Агенције за спречавање корупције, 

Царице Милице 1. Образац пријаве за конкретно 
радно место мора бити потписан својеручно. При-
ликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак. Подносиоци прија-
ве се обавештавају о додељеној шифри у року од 
три дана од пријема пријаве, достављањем наве-
деног податка на начин који су у пријави назна-
чили за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно на 
писарници Агенције за спречавање корупције, 
Царице Милице 1, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места“ 
(назив радног места).

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
– oригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
– oригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
– оригинали или оверене фотокопије доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство);
– oригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту); 
– државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази прилажу се на српском језику, у 
супротном морају бити преведени и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 
Сви тражени докази се подносе у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника. Изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским једницама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Одредбама чл. 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) 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 службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Документ о чињеницама 
о којима се води службена евиденција је: Доку-
мента о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.
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X Рок за подношење доказа: Кандидати 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 обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Агенције 
за спречавање корупције, Царице Милице 1 Београд.

XI Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава је осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 25.10.2021. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама, или путем телеграма 
на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција као и интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Агенције за спречавање 
корупције, Царице Милице 1. Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електронске 
адресе) које наведу у својим пријавама, или путем 
телеграма на адресу наведену у пријави.

XIII Лица задужена за давање информација 
о конкурсу: Слађана Петровић, број телефона: 
011/4149-100, локал 311.

Напомене: Кандидат који конкурише на више рад-
них места, подноси појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкурише. Положен државни 
стручни испит није услов нити предност за заснивање 
радног односа. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем кон-
курсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Агенције за спречавање 
корупције.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Агенције за спречавање 
корупције, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Агенција не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове.

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

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-6102/2021од 29.06.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Управа за аграрна плаћања, Београд, Булевар 
краља Александра 84.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за успостављање 
Интегрисаног система управљања и 

контроле (IACS), у звању самостални 
саветник

Одсек за успостављање и управљање 
Интегрисаним системом управљања 

и контроле, Сектор за послове 
координације, међународне  

сарадње и Интегрисаног система 
управљања и контроле

1 извршилац

Опис послова: Припрема податке и елементе 
неопходне за израду пројеката финансираних из 
средстава претприступне помоћи ЕУ који се одно-
се на увођење IACS; реализује пројекте из сред-
става претприступне помоћи ЕУ и билатералних 
донатора који се односе на увођење наведеног 
система; координира израду саставних делова 
IACS; дефинише елементе и припрема податке 
неопходне за израду геопросторног апликати-
вног система за обраду јединственог захтева за 
подстицаје; координира успостављање и вођење 
Интерног регистра корисника;сарађује са дру-
гим организационим јединицама Управе у проце-
су израде IACS; даје предлоге за информатичка 
решења у вези са израдом наведеног система; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области математичке науке или из научне области 
организационе науке или из стручне области гео-
детско инжењерство или из научне области правне 
науке или из научне области економске науке, на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 
5 година, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за припрему 
успостављања Интегрисаног система 

управљања и контроле (IACS),  
у звању саветник

Одсек за успостављање и управљање 
Интегрисаним системом управљања 

и контроле, Сектор за послове 
координације, међународне  

сарадње и Интегрисаног система 
управљања и контроле

1 извршилац

Опис послова: Помаже у припреми података и 
елемената неопходних за израду предлога проје-
ката финансираних из средстава претприступ-
не помоћи ЕУ који се односе на увођење IACS; 
учествује у реализацији пројеката из средста-
ва претприступне помоћи ЕУ и билатералних 
донатора који се односе на увођење наведеног 
система; координира израду саставних делова 
IACS; учествује у припреми података и елемена-
та неопходних за израду геопросторног аплика-
тивног система за обраду јединственог захтева 
за подстицаје; припрема материјал за сарадњу 
са другим организационим јединицама Управе 
у процесу израде IACS; припрема предлоге за 
информатичка решења у вези са израдом наве-
деног система; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области математичке науке или из научне области 
организационе науке или из стручне области гео-
детско инжењерство или из научне области правне 
науке или из научне области економске науке, на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за техничку 
подршку корисницима Система 

идентификације земљишних 
парцела, у звању саветник

Одељење за Систем идентификације 
земљишних парцела (LPIS), Сектор за 
послове координације, међународне 

сарадње и Интегрисаног система 
управљања и контроле

3 извршиоца

Опис послова: Обавља стручне послове веза-
не за успостављање, вођење и ажурирања LPIS; 
ради на реализацији пројеката из средстава прет-
приступне помоћи ЕУ и билатералних донатора 
који се односе на увођење LPIS; учествује у при-
преми и спровођењу обука запослених у регио-
налним/локалним канцеларијама за коришћење 
апликације; учествује у планирању, развијању 
и одржавању система за подршку корисницима 
(„help-desk“); надзире рад корисника аплика-
ције LPIS; учествује у припреми приручника за 
рад са апликацијом LPIS; учествује у кампањи 
информисања пољопривредних газдинстава 
за успостављање и ажурирање LPIS; припрема 
податке за потребе LPIS и сарађује са осталим 
запосленима на успостављању, одржавању и ажу-
рирању LPIS; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке или научне области 
математичке науке или из научне области органи-
зационе науке или из стручне области геодетско 
инжењерство, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у стру-
ци од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.
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4. Радно место за одобравање 
пројеката из програма међународних 

подстицаја пољопривредне 
политике, у звању саветник

Одељење за одобравање пројеката из 
програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике,  
Сектор за одобравање пројеката

5 извршилаца

Опис послова: врши административну обра-
ду захтева пристиглих по основу правилника 
за доделу подстицаја из ИПАРД фондова; спро-
води оцену економске одрживости подносиоца 
захтева и инвестиције односно пројекта који је 
предмет захтева путем оцене пословног плана; 
врши послове регистрације пристиглих захтева 
у интерним евиденцијама; спроводи контролу 
над поступком бодовања и учествује у изради 
ранг листе; врши проверу реализације претход-
ног пројекта ; учествује у праћењу реализације 
одобрених инвестиција; учествује у откривању и 
спречавање неправилности и превара; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука, на 
основним академским студијама од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама или из научне области 
ветеринарске науке на интегрисаним академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место за спровођење 
програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике,  
у звању саветник

Одељење за одобравање пројеката из 
програма међународних подстицаја 

пољопривредне политике,  
Сектор за одобравање пројеката

4 извршиоца

Опис послова: врши административну обра-
ду захтева пристиглих по основу правилника за 
доделу подстицаја из ИПАРД фондова; спроводи 
анализу и проверу понуда; врши рачунање при-
хватљивих трошкова за предметну инвестицију; 
попуњава табеле за праћење и евалуацију у циљу 
правовременог извештавања управљачког тела о 
напретку спровођења програма; спроводи посту-
пак бодовања и израђује ранг листу; учествује у 
изради интерних евиденција у виду појединач-
них регистара; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука, на основним академским студијама од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама 
или из научне области ветеринарске науке на 
интегрисаним академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место за рад  
са референтним ценама,  

у звању саветник
Одељење за референтне цене,  

Сектор за одобравање пројеката
2 извршиоца

Опис послова: Врши проверу примене здравог 
финансијског управљања у спровођењу мера 
руралног развоја; обезбеђује изворе информа-
ција за утврђивање референтне цене, вођење и 
ажурирање података о референтним ценама; при-
купља податке од органа државне управе, јавних 
институција и стручних установа у вези изра-
де референтних цена; учествује у истраживању 
тржишта у случају да у бази референтних цена 
нема довољно података о цени за одређени про-
извод или услугу; утврђује референтне цене по 
предвиђеној процедури; уређује податке о рефе-
рентним ценама; израђује извештаје из делокруга 
рада Одељења; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука, на основним академским студија-
ма од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама или из научне области ветеринарске 
науке на интегрисаним академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама,односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место за спровођење 
поступка набавки по ПРАГ 

правилима, у звању саветник
Група за набавке по ПРАГ правилима, 

Сектор за одобравање пројеката
1 извршилац

Опис послова: припрема и спроводи посту-
пак јавних набавки у складу са правилима 
дефинисаним у Приручнику Европске комисије 
под називом „Практични водич кроз процеду-
ре уговарања“; припрема приручник за ИПАРД 
мере у којима ће се примењивати ПРАГ прави-
ла; израђује контролне листе за прву контролу 
тендерске документације и осталих аката; под-
носи извештаје другој контроли; припрема пис-
ма одобрења за спровођење поступка набавке 
(када набавку не спроводи Управа); проверава 
испуњеност услова у првој контроли за закљу-
чење и измену уговора; припрема налоге за 
раскид уговора; објављује потребне огласе на 
EuropeAid интернет страницама и Службеном 
гласнику Европске уније; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место за одобравање 
плаћања, у звању саветник

Одељење за одобравање плаћања из 
програма међународних подстицаја 
пољопривредне политике, Сектор за 

одобравање плаћања подстицаја
2 извршиоца

Опис послова: Испуњава одговарајуће контрол-
не листе за проверу испуњености услова за доде-
лу подстицаја предвиђених прописима; учествује 
у изради процедуре за радне процесе у поступ-
ку административне обраде захтева за исплату; 
израђује недељне извештаје о исплаћеним захте-
вима лицу задуженом за послове извештавања; 
врши анализу извештаја са контроле на лицу мес-
та; спроводи процедуре за израчунавање изно-
са који ће подносиоцу захтева бити исплаћен 
попуњавањем табеле за калкулацију; израђује 
Ауторизационо писмо и одлуке о одобравању 
захтева за исплату; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука, на основним академским студијама од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама 
или из научне области ветеринарске науке на 
интегрисаним академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама,односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету , радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место контролор 
коришћења подстицаја,  

у звању саветник
Одељење за контролу на лицу места, 

Сектор за контролу на лицу места
2 извршиоца

Опис послова: Врши контролу на лицу места: 
пре одобравања (нулта), пре исплате и након 
исплате (ex-post) у складу са Правилницима о 
додели подстицаја, а на основу анализе ризика 
и случајног избора; врши преглед општих и поје-
диначних аката, евиденција и друге пословне 
документације, пословних просторија, објеката, 
постројења, уређаја, опреме, предмета и роба 
код корисника подстицаја и по потреби код дру-
гих лица која су непосредно или посредно повеза-
на са корисником подстицаја; учествује у изради 
извештаја и информација о извршеним контро-
лама; спроводи контролу коришћења додељених 
подстицаја из ИПАРД фондова; прикупља подат-
ке за израду годишњих програма и тромесечних 
планове контрола подстицаја; даје предлоге за 
измене и допуне методолошких и других упутста-
ва за јединствено поступање у контроли; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке (дипл. инжењер 
пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, 
специјалиста инжењер пољопривреде, специјали-
ста струк. инжењер пољопривреде) или из научне 
области економске науке или из стручне области 
грађевинско инжењерство или из стручне области 
машинско инжењерство, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама или из научне области ветеринар-
ске науке на интегрисаним академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место за спровођење 
програма мера посебних подстицаја, 

у звању саветник, Одељење за 
посебне подстицаје и мере руралног 

развоја, Сектор за подстицаје у 
пољопривреди и руралном развоју

2 извршиоца

Опис послова: учествује у припреми конкурса за 
одобравање мера посебних подстицаја; припрема 
административно исправне захтеве за контролу 
на лицу места; прегледа комплетност конкурсне 
документације и врши административну обраду 
захтева; води евиденцију и припрема извештаје 
о броју примљених, обрађених, одбијених или 
одобрених пројеката/захтева; учествује у изради 
нових и ажурирању постојећих водича за корис-
нике посебних подстицаја;учествује у изради 
процедура и приручника за рад;обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, или 
из научне области ветеринарске науке на инте-
грисаним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

11. Радно место систем 
администратор, у звању саветник

Одсек за техничку и системску подршку, 
Одељење за програмска и системска 

решења, Сектор за информационе 
технологије
1 извршилац

Опис послова: Имплементира и прати примену 
безбедносних мера и метода у заштити информа-
ционог система Управе; анализира рад инфор-
мационог система и даје предлоге за корекције 
и унапређења; учествује у пројектима чија реа-
лизација захтева хардверску, комуникациону или 
системску подршку; врши мониторинг и корекције 
хардверских, комуникационих и системских ресур-
са Управе и предузима мере за отклањање застоја 
и унапређење система; администрира сервере 
разних намена, радне станице и друге хардверске 
уређаје; израђује сигурносне и резервне копије 
података са одређених сервера и радних стани-
ца; надзире коришћење хардвера и системског и 
апликативног софтвера; обавља послове конфи-
гурисања мрежне активне опреме; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 

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, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима, доступна су сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом. Кандидатима који учествују у избор-
ном поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се писа-
ном симулацијом. 

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању 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 извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања програмима и пројек-
тима финансираним из фондова ЕУ - релевант-
ни правни и стратешки оквир ЕУ (Уредба ЕУ бр. 
1306/2013 Европског парламента и већа и Делеги-
рана Уредба Комисије ЕУ 640/2014) - провераваће 
се путем усмене симулације; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - прове-
раваће се путем писане симулације;
- посебнa функционалнa компетенцијa за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о пољопривреди и руралном раз-
воју) - провераваће се путем усмене симулације; 
 - посебнa функционалнa компетенцијa за радно 
место - технике прикупљања и обраде подата-
ка (Excel, напредни ниво, Access база података, 
напредни ниво) - провераваће се путем писане 
симулације.

За радно место под редним бројем 2: 
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања програмима и пројек-
тима финансираним из фондова ЕУ - релевант-
ни правни и стратешки оквир ЕУ (Уредба ЕУ бр. 
1306/2013 Европског парламента и већа и Делеги-
рана Уредба Комисије ЕУ 640/2014) - провераваће 
се путем усмене симулације; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послов (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - прове-
раваће се путем писане симулације;
- посебнa функционалнa компетенцијa за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о пољопривреди и руралном раз-
воју) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место - технике прикупљања и обраде подата-
ка (Excel, напредни ниво, Access база података, 
основни ниво) - провераваће се путем писане 
симулације.

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања програмима и пројек-
тима финансираним из фондова ЕУ - релевант-
ни правни и стратешки оквир ЕУ (Уредба ЕУ бр. 
1306/2013 Европског парламента и већа и Деле-
гирана Уредба Комисије ЕУ 640/2014) ) - провера-
ваће се путем усмене симулације; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - прове-
раваће се путем писане симулације;
- посебнa функционалнa компетенцијa за радно 
место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о пољопривреди и руралном раз-
воју) - провераваће се путем усмене симулације;
 - посебна функционална компетенција за радно 
место - технике прикупљања и обраде података 
(Excel, напредни ниво) - провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се путем усмене симу-
лације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Сектор-
ски споразум између Владе Републике Србије 
и Европске комисије о механизмима примене 
финансијске помоћи уније РС у оквиру инстру-
мента за претприступну помоћ у области подрш-
ке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и 
Закон о пољопривреди и руралном развоју) - про-
вераваће се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се путем усмене симу-
лације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Сектор-
ски споразум између Владе Републике Србије 
и Европске комисије о механизмима примене 
финансијске помоћи уније РС у оквиру инстру-
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мента за претприступну помоћ у области подрш-
ке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и 
Закон о пољопривреди и руралном развоју) - про-
вераваће се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
пољопривреди и руралном развоју и Правилник 
о методологији утврђивања релевантних цена 
инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја) - про-
вераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место - технике прикупљања и обраде подата-
ка (Excell напредни ниво, Access напредни ниво, 
анализа садржаја) - провераваће се путем писане 
симулације.

За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик, ниво Ц1) - 
провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Сектор-
ски споразум између Владе Републике Србије 
и Европске комисије о механизмима примене 
финансијске помоћи уније РС у оквиру инстру-
мента за претприступну помоћ у области подрш-
ке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и 
Закон о пољопривреди и руралном развоју) - про-
вераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Приручник Европске комисије ,,Практични 
водич кроз процедуре уговарања“) - провераваће 
се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 8:
- посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - 
провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се путем усмене симу-
лације; 
- посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
пољопривреди и руралном развоју, Секторски спо-
разум између Владе Републике Србије и Европ-
ске комисије о механизмима примене финансијске 
помоћи Уније Републици Србији у оквиру инстру-
мента за претприступну помоћ у области подршке 
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД 
програм за Републику Србију за период 2014-2020. 
године) - провераваће се путем усмене симулације.

За радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) - прове-
раваће се путем усмене симулације;
 - посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Секторски 
споразум између Владе Републике Србије и Европ-
ске комисије о механизмима примене финансијске 
помоћи уније РС у оквиру инструмента за прет-
приступну помоћ у области подршке пољопривре-
ди и руралном развоју (ИПАРД), ИПАРД програм 
за Републику Србију за период 2014-2020. године, 
Закон о пољопривреди и руралном развоју) - про-
вераваће се путем усмене симулације;
- посебне функционалне компетенције за радно 
место - возачка дозвола Б категорије - провера-
ваће се увидом у документ.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да овере-
ну фотокопију возачке дозволе Б категорије дос-
тави уз пријавни образац.

За радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се путем писане симу-
лације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Закон о пољопривреди и руралном 
развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју) - провераваће се путем писане 
симулације;
- посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Правилник о упису у регистар пољоприв-
редних газдинстава и обнови регистрације, као 
и о условима за пасивни статус пољопривредног 
газдинства и правилници којима се ближе уређују 
услови и начин остваривања права на подстицаје у 
области посебних подстицаја и мера руралног раз-
воја) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 11:
- посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (TCP/IP и MS 
Windows, информациона безбедност) - провера-
ваће се путем писане симулације;
- посебне функционалне компетенције за радно 
место - Софтвер (CISCO L2 и L3, Windows Server) - 
провераваће се путем писане симулације;
- посебне функционалне компетенције за рад-
но место - Опрема (Lenovo, HP, Fujitsu desktop i 
laptop) - провераваће се путем писане симулације. 

Напомена за сва радна места за која је 
предвиђена провера знања страног јези-
ка: Ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега будете ослобођен тести-
рања компетенције знање страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности 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 извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: 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 шаљу се 
поштом на адресу Управе за аграрна плаћања, 
Булевар краља Александра 84, 11050 Београд или 
се подносе непосредно на писарници Управе за 
аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 
11050 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

V Лицe задуженo за давање обавештења о 
конкурсу: Николета Брковић Предојевић, тел. 
011/3107-040, у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Управе за аграрна плаћања или у штампаној вер-
зији на писарници Управе за аграрна плаћања, 
Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

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

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за свако 
радно место посебно.

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („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 раз-
мењују, 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 служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да учесник конкур-
са у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
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који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Управе 
за аграрна плаћања.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 15. новембра 2021. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у 
просторијама Управе за аграрна плаћања, Буле-
вар Михајла Пупина 113А, 11070 Нови Београд. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона 
или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Управе за аграрна плаћања.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.uap.gov.rs) и огласној табли Управе 
за аграрна плаћања; на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.

rs), на порталу е-Управе, на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

11000 Београд, Јована Ристића 1

Домар електричар
у Сектору за правне и опште послове, 

Одељењe oпштих послова

УСЛОВИ: средња школа електротехничке струке 
– IV или III степен; радно искуство две године на 
истим или сличним пословима; возачка дозвола 
Б категорије.

Провера стручних знања и оспособљености: 
стручна спрема и радно искуство провераваће се 
увидом у податке из пријаве и пратеће докумен-
тације.

Место рада: Београд, Јована Ристића 1.

Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити поштом препоручено или лично, 
на писарници, на адресу: Јавно предузеће „Служ-
бени гласник“ Београд, Јована Ристића 1, са наз-
наком: „Пријава за конкурс“, као и за које радно 
место се кандидат пријављује.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ћорац, тел. 011/3060-347.

Рок за подношење пријава: 11. октобар 2021. 
године.

Докази који се прилажу приликом при- 
јављивања: пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; уверења којима 
се потврђује радно искуство у струци на истим 
или сличним пословима (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство); 
диплома којом се потврђује стручна спрема; дру-
ги докази о стеченим знањима и вештинама; кон-
такт телефон и мејл-адреса (уколико је кандидат 
поседује).

Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време уз пробни рад од 6 
(шест) месеци, с тим да запослени који за време 
пробног рада испољи одговарајуће радне и стру-
чне способности остаје у радном односу.

Место, дан и време провере знања и ве- 
штина: Усмена провера знања и вештина спро-
вешће се за кандидате који на основу података из 
пријаве и пратеће документације о стеченом радном 
искуству уђу у ужи избор, а о месту, датуму и вре-
мену провере кандидати ће бити обавештени теле-
фоном, на број назначен у пријави. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, као и непот-
пуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Напомена: Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Саветник на пословима планирања  
и припреме за одбрану

за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: завршен факултет безбедности, поло-
жен државни стручни испит, испуњавање захтева 
безбедносне провере у складу са законом, посе-
довање сертификата за приступ тајним подацима, 
положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа: Закона о одбрани, Закона о тајности 
података и Закона о војној, радној и материјалној 
обавези - усмено, познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, организационе 
способности, вештина резоновања, закључивања 
и вештина комуникације - усмено.

Знање и вештина које се проверавају у изборном 
поступку: познавање прописа напред наведених 
- усмено, практичан рад на рачунару - писмено и 
вештина комуникације - усменим разговором.

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком 
„За јавни конкурс за пријем саветника на послови-
ма планирања и припреме за одбрану у Одељењу 
за општу управу“.

Млађи саветник на пословима 
локалног економског развоја

за рад у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
правних или економских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама 
односно основним студијама у трајању од чети-
ри године или специјалистичним студијама на 
факултету, најмање једна година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет).

У изборном поступку проверава се: познавање 
прописа и то: Закона о привредним друштвима 
усмено, познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару. 

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обрено-
вац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са наз-
наком „За јавни конкурс за пријем млађег савет-
ника на пословима локалног економског развоја, 
у Одељењу за привреду и развој“.

Остали услови за сва радна места

Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 
011/8726-426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник кон-
курса пунолетан држављанин Републике Србије, 
да има потребно образовање, да није правнос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње течи наредног дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријаве са биографијом, изјава у којој се канди-
дат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће орган то учинити уместо њега (изјава 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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се налази на сајту ГО www.obrenovac.rs) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стучна 
спрема, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о стеченом радном искуству 
у струци (решење, уговор, потврда, издати од 
послодаваца код којих је кандидат радио) и доказ 
да кандидат није осуђиван на казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци. Докази о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), 
прописано је између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађују личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Сходно наведеном потребно је 
да кандидт попуни изјаву којом се опредељује а 
једну од две могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници градске општи-
не Обреновац: www.obrenovac. rs.Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника.

Трајање радног односа: радни однос се заснива 
на неодређено време.

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

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или фотокопије оверене код јавног бележни-
ка, биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. Овај конкурс се објављује на веб-страници 
Градске општине Обреновац: www.obrenovac.rs, 
на огласној табли и у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службе-
ни гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, 
а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места поли-
цијских службеника у Министарству унутрашњих 
послова („Службени гласник РС“, бр. 18/19), Сек-
тор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњава раднo местo: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе

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

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за радно-правно 
заступање I

у Одсеку за радно-правно заступање, 
Одељење за управно-правне послове и 

послове радно-правног заступања
1 извршилац, р.бр. радног места 

08.6.2.2 у акту о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова.

Врста радног односа: радни однос на не- 
одређено време или на одређено време у својству 
приправника.

Опис послова:
• припрема документацију и израђује нацрте под-
несака у поступцима који се воде пред судовима 
опште надлежности, а који су проистекли из рад-
но-правних односа и Управним судом;
• обавља послове заступања, по овлашћењу 
државног правобраниоца у споровима који су 
проистекли из радно-правних односа, а који су 
покренути пред судовима опште надлежности на 
територији Републике Србије;
• контролише припрему предлога аката;
• анализира и проучава законе, прописе и миш-
љења других државних органа;
• саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијати-
ве за подизање захтева за заштиту законитости, 
предлоге за дозволу извршења и друге поднеске 
у вези са одговарајућим поступцима;
• учествује у раду радних група;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације;
• даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из делокруга 
рада;
• спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и квали-
тетан рад у условима примене савремених сред-
става и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу 
са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о 
универзитету у трајању од најмање четири године 
– високо образовање стечено на студијама I сте-
пена – основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова 
из научне области правне науке у оквиру обра-
зовно ‒ научног поља друштвено ‒ хуманистичке 
науке. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова 
морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наве-
дене научне области. Као посебан услов за рад на 
наведеном радном месту захтева се положен пра-
восудни испит. Кандидати морају да испуњавају 
опште услове за рад у државним органима пред-
виђене законом, посебне услове прописане Зако-
ном 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 податке из 
пријаве и на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) – 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
• психолошки захтеви и базичне компетенције – 
стандардизованим психолошким тестовима и пси-
холошким интервјуом,

• здравствена способност – обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи,
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: познавање Закона о полицији, Закона о 
раду, Закона о општем управном поступку, Зако-
на о државним службеницима и Закона о држав-
ној управи; познавање области рада на радном 
месту, у складу са описом посла радног места.

Датум оглашавања: 27.09.2021. године. Овај 
оглас објављује се на интранет и интернет стра-
ници Министарства унутрашњих послова и оглас-
ној табли Сектора за људске ресурсе, у дневном 
листу „Политика“ и на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, Сектор 
за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 
број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 
2 или путем поште), са назнаком – “За јавни кон-
курс за радно место Главни службеник за рад-
но-правно заступање I “.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Ивана Николић, 011/274-0000, локал 
402-81, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сва-
ког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; 
- кратка биографија;
оверена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању у складу са прописаним условом у погледу 
образовања;
- оверена фотокопија доказа о положеном право-
судном испиту; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал или оверена фотокопија 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;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
електронске базе података Централног регистра 
Фонда за пензијско-инвалидско осигурање или 
оверена фотокопија радне књижице;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), уколико кандидат исто 
поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању 
и посебним областима знања (уколико кандидат 
исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – 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 учини-
ти уместо њега.
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Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложeни докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
13.10.2021. године. Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно 
обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак и доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке нео-
пходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да Министарство прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат 
учини сам.
 
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикас-
нијег спровођења конкурса.

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

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

КРАЉЕВО

ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО

На основу чл. 54, 55 и 61 Закона о државним 
службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр. 64/2007, 67/07 – 
испрв., 116/2008, 104/2009, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/2020), чл. 8 ст. 4, чл. 9 ст. 3, чл. 10 и 11 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021), на основу 
Правилника о саставу конкурсне комисије, начи-
ну провере компетенција, критеријумима и мери-
лима за избор за извршилачка радна места у 
судовима и јавним тужилаштвима („Сл. гласник 
РС”, бр. 30/2019), а у складу са Правилником о 
унутрањем уређењу и систематизацији радних 
места у Привредном суду у Краљеву I Су 9/2019-8 
од 08.03.2019. године са изменама I Су 9/2019-
8-1 од 21.08.2019. године, I Су 9/2019-39 од 
03.12.2019. године, I Су 9/2021-10 од 15.03.2021. 
године, I Су бр. 9/2021 - 19 од 05.05.2021. године 
и I Су бр. 9/2021 - 24 од 31.05.2021. године, као 
и на основу Закључка комисије Владе Републике 
Србије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 Број: 112-2728/2021 од 
30.03.2021. године и Кадровског плана министра 
правде за 2021. годину бр. 119-01-194/2020-03 од 
27.04.2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Привредни суд у Краљеву, Цара Душана 41, 
Краљево

II Извршилачка радна местa којa сe по- 
пуњавају: 

Судијски помоћник – судијски 
сарадник, звање саветник

Записничар, звање референт
2 извршиоца

III Општи услови за рад на наведеним рад-
ним местима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учеснику кон-
курса 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.

IV Врста радног односа: Радни однос на 
неодређено време.

V Место рада: Привредни суд у Краљеву, Цара 
Душана 41, Краљево.

VI Оглашавање и рок за подношење прија-
ва на конкурс: Јавни конкурс биће оглашен 
на огласној табли Привредног суда у Краљеву, 
на интернет презентацији Привредног суда у 
Краљеву, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава на јавном конкурсу је 8 (осам) 
дана од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање и 
исти почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања. На интернет презентацији суда биће 
објављен датум оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање и и последњи дан за подношења 
пријава. 

1. Извршилачко радно место судијски помоћник – 
судијски сарадник, звање: саветник, систематизо-
вано у оквиру „Судска управа” под редним бројем 
3.2. члана 18 Правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у Привредном 
суду у Краљеву.

Опис послова радног места: судијски помоћ-
ник у звању сарадника обавља следеће послове: 
помаже судији у раду, проучава правна питања 
у вези са радом судија у појединим предмети-
ма, израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, врши под надзо-
ром и по упутствима судије друге стручне послове 
и друге послове по налогу председника Суда.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен правосудни испит и потребне ком-
пентенције за рад на овом радном месту. 

VII Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компентенције, посебне функцио-
налне компентенције, понашајне компентенције. 
Након тога комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима.

Провера општих функционалних компетен-
ција за радно место судијски помоћник – 
судијски сарадник: 

- Из области знања: организација и рад државних 
органа Републике Србије – провераваће се путем 
теста у папирној форми са питањима затвореног 
типа, које кандидати решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. База питања 
се објављује на интернет презентацији суда. Вре-
ме за израду теста је један сат. Кандидати биће 
усмено обавештени о резултатима теста након 
истека времена за његово решавање.

- Из области знања и вештина: дигитална писме-
ност – провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару). Време за изра-
ду теста је један сат.

- Из области знања и вештина: пословна комуни-
кација – провераваће се путем теста у папирној 
форми са питањима које кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 минута.

НАПОМЕНА: У погледу опште функционалне 
компентенције „дигитална писменост”, ако кан-
дидати поседују важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару на траженом нивоу и желе да на основу 
њега буду ослобођени тестирања компентенције 
– „дигитална писменост“, неопходно је да се уз 
образац пријаве (уредно и у потпуности попуњен 
у делу Рад на рачунару), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо провере решавањем задатака 
практичним радом на рачунару.

Провера посебних функционалних компе-
тенција за радно место – судијски помоћ-
ник – судијски сарадник: Након сачињавања 
извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција, Комисија врши проверу 
посебних функционалних компетенција и то: 

- Посебна функционална компетенција кандидата 
за област рада Судска управа: познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда – провера ће се вршити путем 
теста у папирној форми који се састоји од 15 
питања на које кандидати одговарају заокружи-
вањем једног од понуђених одговора. 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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- Посебна функционална компетенција кандидата 
за област рада: поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката – 
провера ће се вршити усменом симулацијом, тако 
што кандидат усмено даје предлог решења зада-
тог задатка који је типичан у обављању послова 
на радном месту судијског помоћника – судијског 
сарадника. Свим кандидатима биће постављен 
исти задатак, а време за припрему је 15 минута.

- Посебна функционална компетенција кандидата 
за област рада: вештина презентације, вештина 
управљања поступком и вештина извештавања 
у предметима – провера ће се вршити усменом 
симулацијом где кандидат у усменом облику пре-
зентира извештавање у конкретном предмету, 
које извештавање је у обављању послова на рад-
ном месту судијског помоћника. Свим кандидати-
ма биће постављен исти задатак, а време за при-
прему је 15 минута.

Провера понашајних компентенција: Након 
провере посебних функционалних компетенција 
вршиће се провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет. Проверу понашајних компентенција 
обавиће дипломирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Након провере компетенција Конкурсна 
комисија ће са кандидатима обавити интервју у 
циљу процене мотивације за рад на радном месту 
у Привредном суду у Краљеву и прихватање вред-
ности државних органа.

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компентенције у једној фази изборног 
поступка, обавештава се о резултату провере 
компентенције и не позива се да учествује у про-
вери следеће компентенције у истој или наредној 
фази изборног поступка.

2. Извршилачко радно место записничар, звање: 
референт, систематизовано у оквиру „дактилоби-
ро“ под редним бројем 7 члана 22 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Привредном суду у Краљеву.

Опис послова радног места: записничар по 
годишњем распореду послова обавља све дак-
тилографске послове у предметима додељеним у 
рад судији код кога је распоређен, пише запис-
нике, врши унос текстова по диктату и са дикта-
фонских трака, врши препис текстова и рукописа 
и израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и преносу 
података, доступности материјала, исправности 
биротехничке опреме и рационалном коришћењу 
канцеларијског и другог потрошног материјала, 
води уписник за евиденцију штампаних ствари и 
публикација, води евиденцију о свом раду, ради 
и друге послове по налогу судије и председника 
Суда.

Услови за рад на радном месту: IV степен 
стручне спреме, средња школа друштвеног, при-
родног или техничког смера, најмање две годи-
не радног искуства, у струци, положен испит за 
дактилографа Iа класе или Iб, положен државни 
стручни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци и потребне компетенције за рад на 
овом радном месту.

VIII Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компентенције, посебне функсио-
налне компентенције, понашајне компентенције. 
Након тога комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима.

Провера општих функционалних компетен-
ција за радно место записничар

- Из области знања: организација и рад држав-
них органа Републике Србије – провераваће 
се путем теста у папирној форми са питањима 
затвореног типа, које кандидати решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одго-
вора. База питања се објављује на интернет 
презентацији Суда. Време за израду теста је 
један сат. Кандидати биће усмено обавештени 
о резултатима теста након истека времена за 
његово решавање.

- Из области знања и вештина: дигитална писме-
ност – провераваће се решавањем задатака 
(практичним радом на рачунару). Време за изра-
ду теста је један сат.

- Из области знања и вештина: пословна комуни-
кација – провераваће се путем теста у папирној 
форми са питањима које кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одговора. 
Време за израду теста је 45 минута.

НАПОМЕНА: У погледу опште функционалне 
компентенције „дигитална писменост”, ако кан-
дидати поседују важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару на траженом нивоу и желе да на основу 
њега буду ослобођени тестирања компентенције 
– „дигитална писменост“, неопходно је да се уз 
образац пријаве (уредно и у потпуности попуњен 
у делу Рад на рачунару), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо провере решавањем задатака 
практичним радом на рачунару.

Провера посебних функционалних компе-
тенција за радно место записничар: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција и то: 

- Из оквира посебне функционалне компетенције 
кандидата за радно место записничар провера-
ваће се: 

- Из области знања и вештина: познавање пропи-
са: Судски пословник и Закон о државним служ-
беницима провера ће се вршити путем теста у 
папирној форми који се састоји од 15 питања на 
које кандидати одговарају заокруживањем једног 
од понуђених одговора. 

- Вештина куцања – провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару (куцање по диктату). 
Сви кандидати ће радити исту судску одлуку (увод 
и изреку), а време за проверу је 10 минута.

- Из области рада: административни послови про-
вераваће се способност припреме материјала и 
вођење записника – провера ће се вршити усме-
ним путем што подразумева разговор са канди-
датом. 

Провера понашајних компентенција: Након 
провере посебних функционалних компетенција 
вршиће се провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет. Проверу понашајних компентенција 
обавиће дипломирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Након провере компетенција Конкурсна 
комисија ће са кандидатима обавити интервју у 
циљу процене мотивације за рад на радном месту 
у Привредном суду у Краљеву и прихватање вред-
ности државних органа.

IX Пријава на конкурс: Заинтересовани канди-
дати за радно место судијски помоћник – судијски 
сарадник подносе пријаве на конкурс на обрасцу: 
„Пријава на конкурс у државном органу 1“, а кан-
дидати заинтересовани за радно место записни-
чар на обрасцу „Пријава на конкурс у државном 
органу 2“, који су доступни на интернет презента-
цији Привредног суда у Краљеву www.kv.pr.sud.rs.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначен за доставу обавештења.

Уз образац пријаве доставља се и писани доказ о 
знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе и 
писани доказ о знању рада на рачунару, биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“, осим уколико Конкурсна комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихвати-
ти као доказ којим се кандидат ослобаља од про-
вере опште компетенције „дигитална писменост“.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адре-
су Привредни суд у Краљеву, Цара Душана 41, 
36000 Краљево, са назнаком „За јавни конкурс – 
попуњавање извршилачког радног места (навес-
ти радно место за које се подноси пријава)“, а 
могу се предати и у писарници Привредног суда у 
Краљеву, просторија бр. 9.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву: лич-
на и радна биографија, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије – не старије од шест месеци, очитана 
лична карта или оверена фотокопија личне карте 
која није чипована, диплома или уверење којим 
се потврђује стручна спрема која је наведена у 
условима за радно место, уверење о положе-
ном правосудном испиту за радно место судијски 
помоћник – судијски сарадник, уверење издато 
од основног и вишег суда да се против кандидата 
не води кривични поступак – не старије од шест 
месеци; уверење издато од стране МУП-а да кан-
дидат није осуђиван (не старије од шест месеци); 
потврда да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа изда-
те од стране државног органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу, а за радно 
место записничар прилаже се доказ (уверење, 
сертификат) о положеном испиту за дактилогра-
фа IА или IБ класе и исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је радно искуство стечено; уверење о положеном 
државном стручном испиту за радно место запис-
ничар уколико је кандидат положио наведени 
испит.

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику 
и писму који је у службеној употреби државних 
органа Републике Србије, тако да се уз исправу 
састављену на страном језику прилаже прописани 
оверен превод на српски језик. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
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Изборни поступак спровешће се између учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу. 

О спровођењу изборног поступка, о датуму и 
времену провере кандидати биће обавештени на 
адресу, бројеве телефона или електронске адре-
се које су навели у својим пријавама. Кандида-
ти међу којима се спроводи изборни поступак 
биће обавештени о томе када почиње изборни 
поступак најмање три дана пре почетка изборног 
поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује 
у провери једне компетенције, биће обавештен 
да је искључен из даљег тока изборног поступка.

Провера општих, посебних и понашајних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Привредног суда у Краљеву, Цара Душана 41, 
Краљево.

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

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тржени докази биће 
одбачене од стране конкурсне комисије. Законом 
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је поред оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама (члан 103 став 3). Сходно наведеном 
потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава”, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених евиден-
ција (уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење о пложеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, уверење о положеном правосудном испиту).

Препорука је да документе о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција (уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван, уверења да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
уверење о пложеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, уверење о положе-
ном правосудном испиту) кандидати доставе саме 
у циљу бржег и ефикаснијег спровођења избор-
ног поступка.

База питања за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних компетенција може се 
наћи на интернет презентацији Привредног суда 
у Краљеву, www.kv.pr.sud.rs.

Сходно одредби члана 64 Закона о државним 
службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
– испр., 83/2005 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94//2017, 95/18, 157/2020), 
за кандидата који први пут заснива радни однос 
у државном органу обавезан је пробни рад у 
трајању од шест месеци.

Положен државни стручни испит за радно место 
записничар није услов нити предност за засни-
вање радног односа.

Изабрани кандидат који нема положен државни 
стручни испит дужан је да исти положи у року од 
шест месеци од дана пријема, односно распоређи-
вања.

Јавни конкурс спровешће Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Привредног суда 
у Краљеву.

Тест и задаци којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције биће исти за све канди-
дате без обзира за које радно место су поднели 
пријаве.

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

X Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Соња Стојановић, секре-
тар Привредног суда у Краљеву, контакт теле-
фон: 036/5150-560 (у периоду од 11.00 до 14.00 
часова).

НОВИ ПАЗАР

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „РАС“ 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Ослобођења 41
тел. 020/318-282

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које, поред општих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове: да има високо обра-
зовање, један од факултета друштвених наука 
или стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на студија-
ма другог степена (дипломске, академске студије 
мастер), у трајању од најмање четири године; да 
има пет година радног искуства у струци; да има 
положен стручни испит из архивистике; да посе-
дује организаторске способности; да се против 
њега или ње не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности као и да није осуђиван за кри-
вична дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора. Докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс: предлог програма и 
развоја установе за мандатни период од четири 
године, краћа биографија кандидата, која треба 
да садржи елементе који доказују организаторске 
способности, стручност и резултате претходног 
рада; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; уверење 
о положеном стручном испиту из архивистике; 
потврда или уверење о радном искуству у струци, 
односно други документ о радном искуству у стру-
ци; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага 
и да против њега или ње није подигнута оптужни-
ца за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности и уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријава на конкурс, са доказима, 
подноси се препорученом пошиљком или лично, 
сваког радног дана на адресу: Историјски архив 
„Рас“ Нови Пазар, Ослобођења 41, 36300 Нови 
Пазар, у времену од 29. септембра 2021. године 
до 07. октобра 2021. године. Управни одбор посту-
па са пријавама на јавни конкурс у складу са зако-
ном којим се уређује управни поступак. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор ће одбацити 
закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу – Скупштини града Новог Пазара, 
у року од три дана од дана достављања закључка. 
Управни одбор Установе ће обавити разговор са 

кандидатима који испуњавају услове из конкур-
са и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставити оснивачу – Скупштини града 
Новог Пазара образложени предлог Листе канди-
дата, која ће садржати мишљење Управног одбо-
ра о стручним и организационим способностима 
сваког кандидата и записник о обављеном разго-
вору. Оснивач – Скупштина града Новог Пазара 
именује директора установе са Листе кандидата. 
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утвр-
ди да нема кандидата који испуњава услове да уђе 
у изборни поступак о чему је дужан до обавести 
Скупштину града Новог Пазара, односно уколико 
Скупштина града Новог Пазара не имењује дирек-
тора установе са Листе кандидата. Сва додатна 
обавештења о јавном конкурсу могу се добити на 
тел. 020/318-282 Историјског архива „Рас“ Нови 
Пазар или на мејл: arhivrasnovipazar@gmail.com.

ПАНЧЕВО

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево

На основу чл. 12 ст. 3 Закона о начину одређи-
вања максималног броја запослених у јавном сек-
тору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 85/15 – Решење 
Уставног суда, 81/16 – Одлука Уставног суда), чл. 
45 ст. 1, чл. 46, 49 ст. 4, чл. 55 Закона о држав-
ним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18, 157/20), чл. 8, 10 ст. 1, чл. 11 ст. 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС” бр. 2/19), чл. 12 тач. 3 Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Вишем суду у Панчеву од 30.01.2019. 
године са изменама од 24.10.2019, 06.11.2020. и 
09.06.2021, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Радно место за финансијско 
пословање, у звању референта

а) Услови које кандидат треба да испуња-
ва за рад на радном месту: Општи услови за 
заснивање радног односа државног службени-
ка прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним 
службеницима. Као државни службеник може 
да се запосли пунолетни држављанин Републи-
ке Србије који има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа и није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит.

Потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту: Опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Републике 
Србије, дигитална писменост и пословна комуни-
кација.

Посебне функционалне компетенције за област 
рада – финансијско пословање: обрачун плата и 
осталих примања, састављање спискова за обуста-
ве од плата и састављање платних спискова; изда-
вање потврда запосленима о примањима; попуња-
вање прописаних образаца за плате, оверавање 
података за кредите; обрађивање трошкова у кри-
вичним, парничним и ванпарничним предметима.

Познавање прописа: Судски пословник и Закон о 
државним службеницима, Закон о рачуноводству 
и ревизији односно Уредба о буџетском рачуно-
водству.
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Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет).

Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.

б) Опис послова радног места: Обавља све 
послове на радном месту за финансијско посло-
вање: обрачун плата и осталих примања, сас-
тављање спискова за обуставе од плата и сас-
тављање платних спискова; издавање потврда 
запосленима о примањима; попуњавање пропи-
саних образаца за плате, оверавање података за 
кредите; обрађивање трошкова у кривичним, пар-
ничним и ванпарничним предметима.

в) Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку и начин њихове про-
вере: 

1. Опште функционалне компетенције: органи-
зација и рад државних органа Републике Србије, 
дигитална писменост, пословна комуникација.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада
Област рада – финансијско пословање:
• обрачун плата и осталих примања, састављање 
спискова за обуставе од плата и састављање 
платних спискова; 
• издавање потврда запосленима о примањима; 
• попуњавање прописаних образаца за плате, 
оверавање података за кредите; 
• обрађивање трошкова у кривичним, парничним 
и ванпарничним предметима.

Посебне функционалне компетенције за одређено 
радно место:
• познавање прописа: Судски пословник и Закон 
о државним службеницима;
• Закон о рачуноводству и ревизији, односно 
Уредба о буџетском рачуноводству.

3. Понашајне компетенције: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет.

Компетенције ће се у изборном поступку прове-
равати по напред наведеном редоследу. Општа 
функционална компетенција – „организација и 
рад државних органа Републике Србије“ провера-
ва се путем теста са питањима затвореног типа, 
који кандидати решавају обележавањем једног од 
више понуђених одговора, у папирној форми, у 
трајању од 30 минута. Општа функционална ком-
петенција – „дигитална писменост“, проверава се 
решавањем задатака практичним радом на рачу-
нару; у трајању од 10 минута. Општа функционал-
на компетенција – „пословна комуникација“ про-
вера се писменом симулацијом, у папирној форми, 
у трајању од 20 минута.

Посебне функционалне компетенције проверају 
се писаним путем (тест, заокруживањем једног 
од понуђених одговора, у трајању од 30 минута) 
и усменим путем (разговор са кандидатом; даје 
се предлог решења одређеног задатка; у трајању 
од 30 минута).

За вредновање сваке утврђене посебне функцио-
налне компетенције путем разговора са кандида-
том користи се пет мерила: аналитичност, сис-
тематичност, прецизност и тачност у навођењу 
података, прикладан речник и стил писања, јас-
ноћа и концизност изнетог закључка.

Проверу понашајних компетенција врши дипломи-
рани психолог, путем интервјуа и упитника.

г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од 

дана објављивања огласа у издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“.

д) Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Биљана Мојсиловић, секретар 
суда, тел. 013/345-184.

ђ) Адреса на коју се подносе пријаве: Прија-
ва на конкурс подноси се путем поште, Вишем 
суду у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, 
Панчево, са назнаком „За јавни конкурс – не отва-
рати“.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу који је 
саставни део овог огласа и може се преузети са 
интернет странице Вишег суда у Панчеву. При-
ликом предаје, пријава добија шифру под којом 
лице учествује у даљем изборном поступку. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве.

е) Докази који се прилажу уз пријаву: Уз 
пријаву на конкурс учесник доставља следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном државном стручном испиту, доказ о радном 
искуству у струци, уверење издато од стране суда 
да против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница, односно да се не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци), уверење 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци).

У вези са поседовањем компетенције „дигитал-
на писменост” може се приложити одговарајући 
сертификат, потврда или други писани доказ, па 
се у том случају та компетенција не проверава у 
изборном поступку.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују 
за могућност да суд по службеној дужности при-
бави доказе који садрже податке о којима се води 
службена евиденција или ће то кандидат учинити 
сам. Образац ове изјаве је саставни део овог кон-
курса и може се преузети са интернет странице 
Вишег суда у Панчеву.

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

Време и место провере компетенција кандидата 
биће одређени накнадно, након истека рока за 
подношење пријава на конкурс. Кандидати ће 
о обављању разговора са комисијом бити оба-
вештени телефоном или на други погодан начин.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада I, 
звање самостални саветник

Одељење инспекције рада Панчевo, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме о 
признавању прекршаја; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сло-
женијим стварима; учествује у изради предлога 
контролних листи, плана инспекцијског надзо-
ра и годишњег извештај о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспекције, 
израђује анализе и извештаје и учествује у при-
преми предлога иницијатива за измене и доно-
шење нових прописа и обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математич-
ких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
пет година; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

III Место рада: Панчево.

IV Врста радног односа: радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

V Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста (писмено); 
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције - „дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестовне про-
вере. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
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петенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

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

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају у изборном поступку за рад-
но место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област 
рада - инспекцијски послови (поступак инспек-
цијског надзора и основи методологије анализе) 
- провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област 
рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада подата из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о раду, Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - провераваће се усмено путем 
симулације. 

VII Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

VIII Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за извршилачко радно место: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IX Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Образац 
пријаве на конкурс шаље се поштом или непо-
средно на адресу Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

X Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић и 
Јелена Шекуљица, тел. 011/3613-490, Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, од 10.00 до 13.00 часова.

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

XII Датум оглашавања: 29. септембар 2021. 
године.

XIII Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је осам дана и почиње да тече 30. сеп-
тембра 2021. године и истиче 07. октобра 2021. 
године.

XIV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-Упра-

ве, на интернет презентацији Националне службе 
за запошљавање или у штампаној верзији на 
писарници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 
22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку.

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

XVI Рок за подношење доказа: Кандидати 
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 обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

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

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзо-
ру („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. 
закон и 95/18) прописано је да лице на пробном 
раду које је радни однос засновало на радном 
месту инспектора на неодређено време и лице које 

је засновало радни однос на радном месту инспек-
тора на неодређено време, а нема положен испит 
за инспектора, полаже испит за инспектора у року 
од шест месеци од дана заснивања радног одно-
са. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да 
изузетно, испит за инспектора није дужан да пола-
же инспектор који је на дан ступања на снагу овог 
закона имао најмање седам година радног искуства 
на пословима инспекцијског надзора и испуњава 
услове за обављање послова инспекцијског надзо-
ра. Положен испит за инспектора није услов, нити 
предност за заснивање радног односа

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, прописано је да су кандидатима при запошља-
вању 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.

XVIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 11. октобра 2021. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни телеграмом на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетенција 
компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 

Провера посебних функционалних компетенција 
ће се обавити у просторијама Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
(Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Бео-
град). 

Провера понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
“Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2. (источно крило) а интервју са коми-
сијом обавиће се у просторијама Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Београд.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или имејл-адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

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 органима / уверење о поло-
женом правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.
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Администрација и управа

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на 
радном месту инспектора на неодређено време, а 
нема положен испит за инспектора, полаже испит 
за инспектора у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар за рад, запошљавања, 
борачка и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања, на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу е-Управе, на интернет презентацији, оглас-
ној табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати 
опис послова оглашених радних места.

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

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1

Судијски помоћник – судијски 
сарадник, у звању саветника

2 извршиоца

Oпис послова према важећем Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места: судијски помоћник - судијски сарадник 
помаже судији у раду и реферисању, проучава 
правна питања у вези са радом судија у поједи-
ним предметима, израђује нацрте судских одлука, 
узима на записник тужбе, предлоге и друге под-
неске и изјаве странака, врши друге послове било 
самостално било под надзором или упутствима 
судије и председника суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним судијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Записничар у звању референта
Oпис послова према важећем Правилнику о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места: записничар - референт обавља све 
дактилографске послове у предметима додеље-
ним у рад судији, пише по диктату записнике на 
суђењима, позиве за рочишта, одлуке и друга 
писмена по диктату, доставнице и повратнице, 
даје на експедицију наведена писмена и конста-
тује у списима и електронском уписнику њихо-
ву експедицију, сачињава списак предмета за 
рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним 

и неодржаним рочиштима, води рачуна о уред-
ности списа, уноси податке предвиђене Судским 
пословником у електронском уписнику, стара се 
о чувању и преносу података, води попис списа, 
обавља и друге послове по налогу председника 
суда или судије код кога је тренутно распоређен 
и по налогу шефа дактилобироа. У погледу обез-
беђења замене одсутног записничара, поступа по 
налозима шефа дактилобироа.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спре-
ме, друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа IА или IБ класе, 
положен државни испит (као државни службеник 
на извршилачком радном месту може да се запос-
ли и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужан да га положи у року утврђе-
ном Законом о државним службеницима, а све 
сходно одредби члана 45, 100, 102 и 130 Закона 
о државним службеницима), познавање рада на 
рачунару и потребне компетенције за ово радно 
место.

Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају и услове за заснивање радног одно-
са прописане чланом 24 и 26 Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45. став 1 Закона о 
државним службеницима. Као државни службеник 
може да се запосли пунолетан држављанин Репу-
блике Србије који има прописану стручну спре-
му и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником у унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. Према 
члану 9. став 1 и 2. Закона о државним службе-
ницима, при запошљавању у државни орган кан-
дидатима су под једнаким условима доступна сва 
радна места, а избор кандидата врши се на осно-
ву провере компетенција. 

Место рада: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стева-
на Максимовића 1, Пожаревац. 

Прибављање доказа о чињеницама које су неоп-
ходне за одлучивање: чланом 103 став 3 Закона 
о опште управном поступку („Службени гласик 
Републике Србије”, број 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неу-
редним (члан 59. став (2) овог закона). Саглас-
но наведеном, Основни суд у Пожаревцу ће при-
бавити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, осим уколико 
кандидат изричито изјави да ће наведене податке 
прибавити сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Кандидати 
пријаву подносе на обрасцу који се може преузе-
ти на интернет презентацији - сајту суда на веб 
адреси: www.po.os.sud.rs, или непосредно у прос-
торијама Судске управе Основног суда у Пожа-
ревцу на адреси Пожаревац, Трг Стевана Макси-
мовића 1, а пријава садржи и податке о начину 
прибављања података из службених евиденција 
(кандидат се опредељује да ли ће сам прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега).

Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о стеченом образовању и 
положеном правосудном испиту, државном испи-
ту (уколико исти имају), оригинал или оверену 

фотокопију исправа којима се доказује тражено 
радно искуство (потврде, решења, уговори и дру-
га акта из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци), потврду да кандидату није престао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа коју издаје државни 
орган у коме је кандидат био у радном односу 
(подносе само кандидати који су били у радном 
односу у другом државном органу), уверење да 
против лица није покренут кривични поступак, 
нити истрага, сертификат или други доказ о 
познавању рада на рачунару (уколико поседује 
исти). Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
које послове овере обављају као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама (осим уверења о неосуђиваност и уверења 
да се не води поступак, које не може да буде ста-
рије од 6 месеци). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Све доказе кандидат 
може доставити уз пријаву сам, а у циљу ефи-
каснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава на оглас са кратком биографијом и одго-
варајућом документацијом је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. 

Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: 
Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимо-
вића 1, лично или препорученом пошиљком, са 
назнаком „За конкурс за пријем на радно место 
судијског сарадника - не отварати”, „За конкурс за 
пријем на радно место записничар - не отварати”.

Лица која су задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Александар Б. Стојадиновић, секре-
тар Основног суда у Пожаревцу, контакт теле-
фон: 012/544-090, локал 124, Милена Ковачевић, 
судијски помоћник, контакт телефон: 012/544-
090, локал 124.

Сходно Правилнику о саставу конкурсне коми-
сије, начину провера компетенција, критеријуми-
ма и мерилима на избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 30/19 од 
25.04.2019. године), у изборном поступку коми-
сија ће проверавати: Стручну оспособљеност кан-
дидата конкурсна комисија вреднује у изборном 
поступку, оцењујући испуњеност услова према 
тексту огласа, усаглашеном са описом радног 
места у Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Основном суду у 
Пожаревцу.

Изборни поступак спроводи се у следећим фазама 
у којима се проверавају: 1. опште функционалне 
компетенције, 2. посебне функционалне компе-
тенције, 3. понашајне компетенције, 4. интервју.

У изборном поступку комисија ће проверити опште 
функционалне компетенције: организација и рад 
државних органа Републике Србије; дигитална 
писменост; пословна комуникација. Компетенција 
„организација и рад државних органа Републике 
Србије” биће проверена путем теста са питањи-
ма затвореног типа, који кандидати решавају 
обележавањем једног од више понуђених одго-
вора. Тест сачињава комисија методом случајног 
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избора из базе питања затвореног типа, која ће 
бити објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожаревцу. Компетенција „дигитална 
писменост” биће проверена решавањем задатака 
практичним радом на рачунару, а тест сачиња-
ва комисија методом случајног избора из базе 
задатака затвореног типа. Кандидати који су, у 
складу са огласом о конкурсу, приложили одго-
варајући сертификат, потврду или други писани 
доказ о поседовању ове компетенције се не про-
веравају. Компетенција „пословна комуникација” 
проверава се писменом симулацијом. Симулација 
(студија случаја) захтева да се у писменом обли-
ку на предлог решења одређеног задатка које је 
типично за обављање послова на радном месту. 
Провера се обавља у папирној форми. Задатак 
сачињава Комисија методом случајног избора из 
базе питања затвореног типа. Међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција у изборном поступку про-
вериће се и посебне функционалне компетенције, 
писменим тестом, ради провере потребних компе-
тенција за рад на овом радном месту у складу са 
Правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Основном суду у Пожаре-
вцу, и усменим разговором са кандидатом - однос-
но писаним решавањем задатка који је типичан за 
радно место за које је расписан конкурс (члан 18. 
Правилника, односно члан 37, 38. и 39. Уредбе), 
у оквиру којих провера ће бити проверено позна-
вање процесног и материјалног права. Комисија 
ће сачинити тест од по 15 питања и три задатка 
најкасније 24 сата пре почетка провере, од којих 
ће методом случајног избора изабрати тест и зада-
так који ће решавати сви пријављени кандидати.

По провери општих и посебних функционалних 
компетенција у изборном поступку провериће се и 
понашајне компетенције, и то: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа и 
савесност, посвећеност и интегритет. Провера ће 
бити извршена интервјуом базираном на компе-
тенцијама. Након провере понашајних компетен-
ција Комисија обавља усмени интервју са канди-
датима ради процене мотивације за рад на радном 
месту и прихватања вредности државних органа. 
О датуму и месту за сваку од наведених фаза 
поступка, кандидати ће бити благовремено оба-
вештени, с тим да прва од предвиђених провера 
(опште функционалне компетенције) биће у што 
краћем року заказана, одмах након подношења 
пријава и формирања листе кандидата.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази (оверене 
фотокопије или оригинал), конкурсна комисија 
ће одбацити, сходно одредби члана 55. Закона 
о државним службеницима. Кандидат који се не 
одазове на позиве да учествује у провери једне 
компетенције, обавештава се да је искључен из 
даљег тока изборног поступка, сходно одредби 
члана 24. Уредбе. Кандидат који у року од 5 рад-
них дана од дана пријема обавештења не доста-
ви доказе који се прилажу у изборном поступку, 
писмено се обавештава да се искључује из даљег 
дела изборног поступка због недостављања 
доказа, сходно одредби члана 26. став 4. Уред-
бе. Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. Диплома којом се 
потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству, мора бити нострификована. Оба-
вештавају се учесници јавног конкурса да ће 
документација бити враћена искључиво на пис-
мени захтев учесника. Сви изрази, појмови, име-
нице, 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 презентацији 
Основног суда у Пожаревцу, на порталу е-Управе, 
на огласној табли суда, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Зрењанин

На основу одредбе чл. 27к ст. 1 Закона о изме-
нама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 64/2013 
– испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019 и 149/2020), чланова 47, 54, 55, 56 и 61 
Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, број 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – 
испр, 64/07, 67/07 – испр, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), одредби чланова 8 став 4 
у вези са чл. 2 став 8, чл. 9 став 3, чл. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 и 26 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 
67/2021), Правилника о саставу конкурсне коми-
сије, начину провере компетенција, критеријуми-
ма и мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима („Служ-
бени гласник РС” бр. 30/19), Правилника о посеб-
ним функционалним компетенцијама за запосле-
не у судовима, јавним тужилаштвима и Државном 
правобранилаштву („Службени гласник РС” бр. 
18/19), а у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Пре-
кршајном суду у Зрењанину број Су I-9 3/2021 од 
06.07.2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се радно место попуњава: 
Прекршајни суд у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ 
„Мала варош“, III спрат.

Судијски помоћник – виши судијски 
помоћник у звању самосталног 

саветника
2 извршиоца

1. Услови које кандидат треба да испуњава 
за рад на радном месту: 

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

Посебни услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит, радно искуство најмање 2 године након 
положеног правосудног испита и потребне компе-
тенције за рад на овом радном месту.

2. Опис послова радног места: помаже судији 
и израђује нацрте судских одлука, проучава 
правна питања, судску праксу и правну литера-
туру, израђује нацрте правних схватања, узима 
на записник тужбе, предлоге и друге поднеске 
као и изјаве странака, припрема за објављивање 
усвојена правна схватања, самостално или уз 
надзор и упутства судије врши послове одређене 
законом и Судским пословником, као и друге стру-
чне послове под надзором и по упутствима судије 
и председника Суда.

Положен државни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад је 
обавезан за оне који први пут заснивају радни 
однос у државном органу.

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

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

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” (поседо-
вање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интенета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако кан-
дидат 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 овере-
ној фотокопији. Провера сваке од општих функ-
ционалних компетенција не може трајати дуже 
од једног сата. Кандидати који су освојили један 
бод у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка. Након пријема 
извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција врши се провера посеб-
них функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компетенције 
за одређено радно место: 
- поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката (провера ће се 
вршити писаним путем – тест);
- поседовање знања и вештина за израду нацрта 
сентенци о заузетим правним ставовима (провера 
ће се вршити писаним путем – тест);
- поседовање вештина презентације, вештина 
управљања поступком и вештина извештавања 
у предметима – провераваће се усменим путем 
(разговор са кандидатом).

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

Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, те изградња и одржа-
вање професионалних односа – врши се интер-
вјуом са психологом.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на свим радним мес-
тима и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву: 1. био-
графија, 2. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, 3. оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, 4. оригинал или оверена копија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, 5. оригинал 
или оверена копија доказа о положеном право-
судном испиту, 6. оригинал или оверена копија 
потврде да учеснику раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде рад-
не дужности из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник конкурса био 
у радном односу, 7. оригинал или оверена копија 
лекарског уверења о општој здравственој спо-
собности за рад, 8. уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од шест месе-
ци) издато од стране Министарства унутрашњих 
послова РС, 9. оригинал или оверена фотоко-
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пија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство у струци) 
и 10. други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

5. Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије пријаве су благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
конкурсна комисија ће спровести изборни посту-
пак, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. 
Изборни поступак ће започети по истеку рока за 
подношење пријава. Провера општих функцио-
налних компетенција, провера посебних фунцио-
налних компетенција, провера понашајних комп-
тенција, као и интервjу са комисијом обавиће се 
у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, 
Житни трг бб, ПЦ „Мала варош“ III спрат.

Записничар у звању референта
1. Услови које кандидат треба да испуњава 
за рад на радном месту: 

Општи услови: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учесни-
ку раније није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности и рад-
ног односа, да учесник конкурса има општу здрав-
ствену способност за рад, да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Посебни услови: IV степен средње стручне спре-
ме, средња школа друштвеног или природног сме-
ра, положен испит за дактилографа Iа или Iб кла-
се, положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару и најмање две године радног 
искуства у струци.

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

2. Опис послова радног места: обавља све 
дактилографске послове у предметима додеље-
ним у рад судији код кога је распоређен, куца 
записнике, пише позиве за рочишта, доставни-
це, повратнице, обавља послове по диктату код 
судије, води рачуна о уредности списа који морају 
бити полепљени хронолошким редом, дежура са 
судијом по плану дежурства, куца одлуке и друга 
писмена са траке или по диктату које експедује 
и разводи, врши преписе по налогу шефа судске 
писарнице, стара се о правилном обликовању 
текста, припрема и штампа завршне материја-
ле које дистрибуира по налогу судије или шефа 
писарнице, стара се чувању и преносу података, 
доступности материјала, исправности биротехнич-
ке опреме, води евиденцију о свом раду, обавља 
и друге послове по налогу судије, председника 
Суда и секретара Суда.

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

Провера општих функционалних компетенција: 
1) организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити 
решавањем задатка практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаним путем – тест).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост” (поседо-
вање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интенета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако кан-
дидат 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 овере-
ној фотокопији. Провера сваке од општих функ-
ционалних компетенција не може трајати дуже од 
једног сата. Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују се 
из даљег изборног поступка.

Провера посебних функционалних компетенција: 
1) познавање прописа релевантних за организа-
цију и надлежност суда, провера ће се вршити 
писаним путем – тест;
2) познавање канцеларијског пословања, провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кан-
дидатом;
3) поседовање знања и вештина – способност 
припреме материјала и вођења записника, про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на свим радним мес-
тима и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву: 1. био-
графија, 2. оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије, 3. оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, 4. оригинал или оверена копија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, 5. оригинал 
или оверена копија доказа о положеном држав-
ном испиту (уколико је кандитат положио државни 
испит), 6. оригинал или оверена копија потврде 
да учеснику раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник конкурса био у радном 
односу, 7. оригинал или оверена копија лекарс-
ког уверења о општој здравственој способности 
за рад, 8. уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (не старије од шест месеци) издато 
од стране Министарства унутрашњих послова РС, 
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство у струци), 10. оригинал 
или оверена копија потврде o положеном испиту 
за дактилографа Iа или Iб класе, 11. други докази 
о стеченим знањима и вештинама.

5. Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије пријаве су благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
конкурсна комисија ће спровести изборни посту-
пак, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. 
Изборни поступак ће започети по истеку рока за 
подношење пријава. Провера општих функцио-
налних компетенција, провера посебних фунцио-
налних компетенција, провера понашајних комп-
тенција, као и интерјву са комисијом обавиће се 
у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, 
Житни трг бб, ПЦ „Мала варош“, III спрат.

Уписничар у звању референта
1. Услови које кандидат треба да испуњава 
за рад на радном месту: 

Општи услови: држављанство Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учесни-
ку раније није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности и рад-
ног односа, да учесник конкурса има општу здрав-
ствену способност за рад, да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Посебни услови: IV степен средње стручне спре-
ме, средња школа друштвеног или природног сме-
ра, положен државни стручни испит, најмање две 
година радног искуства у струци и потребне ком-
петенције за рад на овом радном месту.

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

2. Опис послова радног места: формира пред-
мете и доставља их судији у рад, здружује под-
неске и остала писмена, експедује и разводи пис-
мена у уписницима, води одговарајуће евиденције 
и учествује у изради статистичких извештаја, 
предузима потребне радње у предметима у који-
ма је изјављена жалба и доставља их непосредно 
вишем суду у складу са законом и Судским послов-
ником, обавља и друге послове по налогу пред-
седника суда, секретара суда и шефа писарнице.

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

Провера општих функционалних компетенција: 
1) организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити 
решавањем задатка практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаним путем – тест).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседо-
вање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интенета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако кан-
дидат 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 овере-
ној фотокопији. Провера сваке од општих функ-
ционалних компетенција не може трајати дуже од 
једног сата. Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују се 
из даљег изборног поступка.

Провера посебних функционалних компетенција: 
1) познавање прописа релевантних за организа-
цију и надлежност суда, провера ће се вршити 
писаним путем – тест;
2) поседовање знања и вештина потребних за рад 
на пословном софтверу за управљање предмети-
ма, провера ће се вршити писаним путем – тест;
3) познавање канцеларијског пословања, провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кан-
дидатом.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на свим радним местима 
и прихватање вредности државних органа – прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву: 1. био-
графија, 2. оригинал или оверена копија уверења 
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о држављанству Републике Србије, 3. оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, 4. оригинал или оверена копија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, 5. ори-
гинал или оверена копија доказа о положеном 
државном испиту (уколико је кандитат положио 
државни испит), 6. оригинал или оверена копија 
потврде да учеснику раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде рад-
не дужности из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник конкурса био 
у радном односу, 7. оригинал или оверена копија 
лекарског уверења о општој здравственој спо-
собности за рад, 8. уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од шест месе-
ци) издато од стране Министарства унутрашњих 
послова РС, 9. оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврди-
ти на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци), 10. други докази о стеченим знањима и 
вештинама.

5. Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије пријаве су благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
конкурсна комисија ће спровести изборни посту-
пак, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. 
Изборни поступак ће започети по истеку рока за 
подношење пријава. Провера општих функцио-
налних компетенција, провера посебних фунцио-
налних компетенција, провера понашајних комп-
тенција, као и интерјву са комисијом, обавиће се 
у просторијама Прекршајног суда у Зрењанину, 
Житни трг бб, ПЦ „Мала варош“, III спрат.

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

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Оливера Вилимоновић Лужаић, секре-
тар Суда, тел. 023/525-253.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на 
конкурс подноси се путем поште, Прекршај-
ном суду у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ „Мала 
варош“, III спрат, са назнаком: „За јавни конкурс 
– не отварати“.

Напомене: Пријава на конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је саставни део овог огласа 
и може се преузети са интернет странице Пре-
кршајног суда у Зрењанину. Приликом предаје 
пријава добија шифру под којом лице учествује 
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 проверава 
само оне компетенције које су наведене у огла-
су о конкурсу и на начин који је наведен у кон-
курсу. Кандидати ће о датуму и времену провере 
бити обавештени путем контакт бројева телефона 
које наведу у пријавама. Кандидати међу којима 
се спроводи изборни поступак обавештавају се о 
томе да почиње изборни поступак најамање три 
дана пре отпочињања изборног поступка. Кана-
дидат који се не одазове позиву да учествује у 
провери једне компетенције обавештава се да је 
искључен из даљег тока изборног поступка.

Документа о чињеницама о којима се води слу-
жебна евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење да се против кандидата не води 

кривични поступак. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16) про-
писано је, између осталог, да је орган дужан да 
по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопходним 
за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3), 
да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у Обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је оверена код јавног бележника. Сви докази 
прилажу се на српском језику, односно уколико су 
на страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик од стране овлашћеног судског тумача.

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

Обавештавају се учесници конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

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

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

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и огласној табли Прекршајног суда у 
Зрењанину, на порталу е-Управе и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

Трговина и услуге

„ДИПЕМ“ ДОО
11070 Нови Београд

Ђорђа Станојевића 41
тел. 065/4448-090

Ауто-електричар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, позна-
вање ауто-електрике, возачка дозвола Б катего-
рије, пробни рад 3 месеца.

Помоћни радник у сервису
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: aleksandar@
dipem.rs до 15.10.2021. године.

ЕКО ДОМ „ДРОБЊАКОВИЋ“
32000 Чачак

Чачански партизански одред 2ц/28
тел. 066/071-996

Хигијеничар
за рад на терену

УСЛОВИ: основно образовање. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана. Заинтересовани кандида-
ти јављају се на телефон: 066/071-996, особа за 
контакт: Алекса Дробњаковић.

„GLOBE WILLIAMS“ DOO
11000 Београд, Крунска 52/1

тел. 063/391-350

Bell boy
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије; енглески језик - почетни ниво. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу 
ЦВ на e-mail: jelena@globewilliams.com, vesna@
globewilliams.com или alexg@globewilliams.com или 
да се јаве на број телефона 063/391-626, Марија 
Алексић.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ 
“ТИМОР” ДОО

18430 Куршумлија, Косовска 21

Продавац
на одређено време, за рад у Поповцу

3 извршиоца

Опис посла: рад са претежно прехрамбеном 
робом, пићима, кућном хемијом, пријем и заду-
жење робом, продаја робе, одлагање у магацин, 
излагање у рафове, вођење потребне документа-
ције, хигијена објекта.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање. Заинтересовани кандидати јављају се 
на контакт телефоне: 063/861-8053 и 027/381-
404 или шаљу радну биографију на мејл-адресу: 
timordoo@medianis.net.

„AVB TEAM“ DOO
БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 

Београд - Нови Београд, Народних хероја 43
тел. 060/345-61-65

novak.potezica@avbteam.com

Домар
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: лице са завршеним III или IV степеном 
машинске или електротехничке школе. Слање 
пријаве за посао путем мејла: novak.potezica@
avbteam.com или на контакт телефон: 060/3456-
165. Трајање конкурса до 20.10.2021. године.

“LES FOLIES” DOO
Чачак, Кнеза Милоша 33

тел. 063/637-627
e-mail: mira.radojevic@brazil.rs

Оператер у кладионици
на одређено време, 

са местом рада у Пожеги
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и ниво квалифика-
ције и радно искуство. Контакт са послодавцем: 
јављање кандидата на контакт телефон: 063/637-
627, контакт особа Мирјана Радојевић. Рок за 
пријављивање на оглас је 30 дана.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Возач у хитној медицинској помоћи
на одређено време  

до 31.12.2021. године

Опис посла: врши хитан санитетски превоз 
пацијената, врши санитетски превоз пацијената 
који није хитан али је оправдан и медицински 
неопходан, помаже приликом уношења и изно-
шења непокретних пацијената, управља сани-
тетским возилом за превоз нагло оболелог, уне-
срећеног и повређеног, помаже лекарској екипи 
у пружању хитне медицинске помоћи, преносу 
болесника или медицинске опреме по налогу 
дежурног лекара, рукује инсталисаним систе-
мом у возилу и светло-звучном сигнализацијом 
у возилу и одговоран је за његову правилну и 
рационалну употребу, стара се о благовременом 
снабдевању погонског горива и мазива, врши 
одржавање хигијене возила и опреме у возилу, 
врши преглед возила на почетку смене и уписује у 
свеску примопредаје своја запажања и примедбе, 
води сервисну књижицу и путне налоге, одгово-
ран је за безбедност у саобраћају лекарске еки-
пе и пацијената, материјално одговара за стање 
и комплетност возила и опреме у возилу, врши 
фактурисање превоза у „Е“ картону, у случају уде-
са обавештава МУП и директора дома здравља, 
по налогу главне сестре врши доставу пошиљака 
везаних за обављање делатности Дома здравља. 
Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б 
категорије; лекарско уверење за возача. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве се подносе лично или 
поштом на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/866-86-59

Технички секретар – 
административни радник

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/866-86-45

Сервирка
у сервису исхране,  

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 01.09.2021. године, у публикацији 
„Послови“ (страна 25), поништава се у целости за 
радна места:
- струковни виши медицински техничар општег 
смера (више или високо образовање), за потре-
бе Центра за нуклеарну медицину, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад 3 месеца и
- струковни виши медицински техничар општег 
смера (више или високо образовање), за потребе 
Центра за онкологију и радиотерапију, на одређе-
но време до повратка запосленог са дужег одсу-
ства, пробни рад од 3 месеца.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Центра за нуклеарну 
медицину, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: више или високо образовање.

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Центра за онкологију и 
радиотерапију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: више или високо образовање.

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера, бабица

за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за радно место медицинског тех-
ничара гинеколошко-акушерског смера, бабица; 
уверење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад – лицен-

цу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу) за 
радно место. Кандидати су дужни да наведу за 
које радно место конкуришу. Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас се објављује путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац и у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горенаведену адресу. 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)“.

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

Доктор медицине
на одређено време  

до 31.12.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, поседовање лиценце и најмање 6 
месеци искуства у звању доктора медицине. Као 
доказе о испуњености услова кандидати треба 
да доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, оверену фотокопију дипломе о врсти 
и степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту 
за доктора медицине, оверену фотокопију лицен-
це доктора медицине, доказ о радном искуству 
и фотокопију личне карте. Кандидати писмену 
пријаву, са траженим документима, достављају 
лично на писарницу установе или поштом на горе 
наведену адресу ДЗ Бач, у затвореној коверти 
са назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање 
радног односа за доктора медицине“, најкасније 
у року од 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је помоћник директора 
Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на 
огласној табли ДЗ Бач и биће достављена на 
адресу свим кандидатима. Достављена докумен-
тација се не враћа кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

1. Магистар фармације
у Служби за фармацеутску  

здравствену делатност

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; медицински факултет, одсек фармација, 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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VII степен образовања; стручни испит; лиценца; 
најмање једна година радног искуства у звању 
магистра фармације.

2. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
11 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: основно образовање.

3. Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средње образовање; положен струч-
ни испити за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници).

4. Портир/чувар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: средње образовање или основно 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом, имејл-адресом и контакт телефоном, 
кандидати у затвореној коверти подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту за радно 
место под тачком 1; оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежне коморе или фотокопију 
решења о упису у именик коморе за радно место 
под тачком 1; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); личну карту (очитану); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за који се заснива радни однос. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о избору 
кандидата, о чему одлуку доноси в. д. директора. 
Одлука о избору кандидатакоји ће бити примљен 
у радни однос биће донета у року од највише 30 
дана од дана завршетка огласа. Пре заснивања 
радног односа кандидат који буде изабран је 
дужан да достави: уверење да се против канди-
дата не води истрага или кривични поступак (уве-
рење издаје суд), не старије од 6 месеци; уверење 
о (не)кажњавању (издаје полицијска управа), не 
старије од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом 
здравља Грачаница, Грачаница – пријава на оглас, 
Томислава Секулића бб, 38205, АП КиМ, или доста-
вити лично у Дому здравља Грачаница, Служби за 
правне послове, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбаче-
не и неће се узети у разматрање. Опис послова 
за наведена радна места утврђен је Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
Дома здравља Грачаница. 

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

1. Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време по основу замене 

привремено одсустног запосленог 
до његовог повратка на рад, за рад 
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама из области медицине у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; медицински факултет, VII степен образовања; 
положен стручни испит, важећа лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

2. Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи, на 
одређено време по основу замене 

привремено одсустног запосленог до 
његовог повратка на рад,  

за рад у служби СХМП

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама из области медицине у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; медицински факултет, VII степен образовања; 
положен стручни испит, важећа лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

3. Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време по основу замене 

привремено одсустног запосленог 
до његовог повратка на рад, за рад у 

здравственој амбуланти у Лапљем Селу

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама из области медицине, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студија-
ма из области медицине у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; медицински 
факултет, VII степен образовања; положен струч-
ни испит, важећа лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

4. Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти, општег смера

на одређено време по основу замене 
привремено одсустног запосленог  

до његовог повратка на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средња медицинска школа, општи 
смер, IV степен образовања; положен стручни 
испит, лиценца или решење о упису у надлежну 
комору.

5. Возач у хитној  
медицинској помоћи

на одређено време по основу замене 
привремено одсустног запосленог до 

његовог повратка на рад, у Служби ХМП 
са санитетским превозом

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средње образовање; возачка дозво-
ла Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења (потврде) о положе-
ном стручном испиту за радна места под тачком 
1, 2, 3 и 4; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе или оверену фотокопију 
решења о упису у именик коморе за радна места 
под тачком 1, 2, 3 и 4; оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); личну карту (очи-
тану); оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за који се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове конкур-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в. д. директора. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд, не 
старије од 6 месеци), уверење о (не)кажњавању 
(издаје полицијска управа, не старије од 6 месе-
ци). Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху избо-
ра у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за подношење пријава истиче 
8. дана од дана објављивања конкурса на интер-
нет страницама Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се могу послати поштом на адресу: 
Дом здравља Грачаница, Грачаница – Пријава на 
оглас, Томислава Секулића бб, 38205, АП КиМ, 
или доставити лично у Дому здравља Грачаница, 
Служби за правне послове, са назнаком за које 
радно место се подноси пријава на оглас. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве достављене електронском поштом 
биће одбачене и неће се узети у разматрање. 
Опис послова за наведена радна места утврђен 
је Правилником о организацији и систематизацији 
радних места Дома здравља Грачаница

ДОМ ЗДРАВЉА ПРИШТИНА
Грачаница

1. Доктор медицине
за рад у амбуланти ДЗ Приштина  

у Приштини

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит, важећа лиценца.

2. Медицинска сестра – техничар 
педијатријског смера

за рад у амбуланти ДЗ Приштина 
 у Приштини

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер педијатријски; положен стручни испит; 
важећа лиценца.

3. Возач санитетског возила
за рад у амбуланти ДЗ Приштина  

у Приштини

УСЛОВИ: завршена средња школа; возачка доз-
вола Б категорије.

4. Хигијеничар
за рад у амбуланти ДЗ Приштина  

у Приштини

УСЛОВИ: нижа стручна спрема.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс својеручно 
потписану са кратком биографијом, адресом, 
имејл-адресом и контакт телефоном, кандидати у 
затвореној коверти подносе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења (потврде) 
о положеном стручном испиту за радна места под 
тачком 1 и 2; оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе или оверену фотокопију 
решења о упису у именик коморе за радна мес-
та под тачком 1 и 2; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); личну карту (очита-
ну); оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за који се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове конкур-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в.д. директора. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истра-
га или кривични поступак (уверење издаје суд,  
не старије од 6 месеци), уверење о (не)кажња-
вању (уверење издаје полицијска управа, не 
старије од 6 месеци). Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пријаве са 
могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Приштина, Грачаница – Пријава на оглас, Томис-
лава Секулића бб, 38205, АП КиМ или достави-
ти лично у Дому здравља Приштина, Служби за 
правне послове, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на конкурс. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса на интернет страницама Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: средња медицинска школа, смер 
медицинска сестра – техничар, IV степен образо-
вања; стручни испит, лиценца или решење о упи-
су у надлежну комору, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању медицинска сестра – техничар.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за радно место под редним бројем 1; оверену 
фотокопију лиценцe издате од надлежне коморе 
или фотокопију решења о упису у именик коморе 
(за радно место под редним бројем 1); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); лич-
ну карту (очитану); оверену фотокопију уверења 
о држављанству; лекарско уверење као доказ о 
здравственој спосопбности за послове за који се 

заснива радни однос. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору, о чему 
одлуку доноси в. д. директора. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд, не 
старије од 6 месеци); уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа, не старије од 
6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања огласа на интернет 
страницама Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са потребном документацијом се могу 
послати поштом на адресу: Дом здравља Доња 
Гуштерица, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
38207 Доња Гуштерица, АП КиМ или доставити 
лично у Дом здравља Доња Гуштерица, Служби 
за правне послове, са назнаком на које место се 
подноси пријава на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбаче-
не и неће се узети у разматрање. Опис послова 
за наведена радна места утврђен је Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
Дома здравља Доња Гуштерица.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: средње образовање, средња 
медицинска школа, смер медицинска сестра – 
техничар, IV степен образовања; стручни испит, 
лиценца или решење о упису у надлежну комору, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању меди-
цинска сестра – техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи одговарајућег профила; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценцe издате од 
надлежне коморе или фотокопију решења о упи-
су у именик коморе; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); личну карту (очита-
ну); оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в. д. директора. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд, не 
старије од 6 месеци); уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа, не старије од 
6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа на интер-
нет страницама Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са потребном документацијом се 
могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Доња Гуштерица (Пријава на оглас), 38207 Доња 

Гуштерица, АП КиМ или доставити лично у Дом 
здравља Доња Гуштерица, Служби за правне 
послове, са назнаком на које место се подноси 
пријава на оглас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставље-
не електронском поштом биће одбачене и неће 
се узети у разматрање. Опис послова за наведе-
на радна места утврђен је Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места Дома 
здравља Доња Гуштерица.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

Доктор медицине изабрани леркар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005 год. или 
на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање 5 година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; медицински факултет, VII степен образовања; 
положен стручни испит, лиценца; најмање 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: средње образовање: средња 
медицинска школа, смер медицинска сестра – 
техничар, IV степен образовања; стручни испит, 
лиценца или решење о упису у надлежну комору, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању меди-
цинска сестра – техничар.

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: средње образовање у трајању 
од 4 године, административно–управна школа, 
гимназија или економска школа; знање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи одговарајућег профила; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за радно место под редним бројем 1 и 2; 
оверену фотокопију лиценцe издате од надлеж-
не коморе (за радно место 1 и 2) или фотокопију 
решења о упису у именик коморе (за радно место 
под редним бројем 2); оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); личну карту (очи-
тану); оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; лекарско уверење као доказ о здравственој 
спосопбности за послове за који се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в. д. директора. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд, не 
старије од 6 месеци); уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа, не старије од 
6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве 
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је 8 дана од дана објављивања огласа на интер-
нет страницама Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са потребном документацијом се 
могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Доња Гуштерица (Пријава на оглас), 38207 Доња 
Гуштерица, АП КиМ или доставити лично у Дом 
здравља Доња Гуштерица – Служби за правне 
послове, са назнаком за које место се подноси 
пријава на оглас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставље-
не електронском поштом биће одбачене и неће 
се узети у разматрање. Опис послова за наведе-
на радна места утврђен је Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места Дома 
здравља Доња Гуштерица.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце, Цара Лазара бб

Доктор стоматологије  
– изабрани лекар

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и аномалије зуба, уста, вили-
ца и лица, применом принципа и процедура 
савремене стоматологије, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; врши систематске 
и друге прегледе предшколске и школске деце у 
циљу евидентирања обољења зуба, потпорног 
апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонт-
ских аномалија, бави се здравствено-васпитним 
радом; ради на унапређењу оралног здравља 
жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја; 
упознаје пацијенте са дијагнозом и начином тера-
пије, поставља дијагнозу и предлог за протет-
ско збрињавање, ради на изради и одржавању 
фиксних и мобилних протетских надокнада, 
лечи каријес зуба и његове компликације, лечи 
обољења потпорног апарата зуба – пародонтопа-
тије и врши екстракције зуба, када је то неопход-
но; упућује пацијенте на специјалистичко-консул-
тативне прегледе у установи или на више нивое 
здравствене заштите; контролише рад зубног 
асистента и протетског техничара; збрињава хит-
на стања у области стоматологије; обавља посло-
ве поливалентне стоматологије за све категорије 
становништва; учествује у унапређењу квалитета 
стоматолошке здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире и 
евалуира спровођење стоматолошке здравствене 
заштите. Обавља и друге послове из домена своје 
стручне спреме по налогу непосредног руково-
диоца, односно директора.

УСЛОВИ: високо образовање из области стомато-
логије: а) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора стоматологије, здравствена спо-
собност утврђена од стране надлежног здравстве-
ног органа у складу са законом.

ОСТАЛО: Кандидати подносе у овереној копији: 
диплому o стеченом образовању; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом; кao доказ 
о радном искуству (укључујући стручно оспо-
собљавање и усавршавање) кандидати треба да 
доставе доказ/потврду о радном стажу. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горе наведе-
не документе, са њим се неће засновати радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Одлука о избору 
кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб-страници Дома здравља Штрп-

це (www.dz.strpce.rs), као и на огласној табли ДЗ 
Штрпце. Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештавани о резултатима огла-
са. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за 
правне послове. Пријаве се подносе лично или 
путем препоручене пошиљке на адресу: Дом 
здравља Штрпце, Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, 
са назнаком: „Пријава на конкурс ради заснивања 
радног односа“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН
Ораховац

Доктор медицине – изабрани лекар
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља поједин-
ца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже 
и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организа-
цијама у заједници; организује и спроводи пропи-
сане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
учествује у посебним програмима (вакцинација, 
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере 
за рано откривање болести); обавља прегледе и 
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке 
прегледе, одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и предло-
ге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености за рад 
због болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско-технич-
ка помагала; даје оцену о здравственом стању и 
упућује на оцену радне способности, иде у кућ-
не посете у оквиру теренског рада, збрињава 
пацијенте на месту повређивања, односно нагло 
насталог обољења, којима је неопходно укази-
вање хитне медицинске помоћи, по потреби пра-
ти пацијента у хитном санитетском транспорту 
до одговарајуће здравствене установе; учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима. Обавља 
и друге послове из домена своје стручне спре-
ме по налогу непосредног руководиоца, односно 
директора.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са 
звањем доктор медицине: а) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; б) на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине, здравствена способност утврђена од стра-
не надлежног здравственог органа, у складу са 
законом.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти
2 извршиоца

Опис послова: врши давање ињекција, води про-
токол о давању ињекција. Врши обрачун услуга 
о чему заједно са одговорном сестром сачиња-

ва извештај. Учествује у реанимацији пацијента, 
ради на ЕКГ апарату. По налогу лекара наставља 
прописану терапију у стану болесника и благовре-
мено обавештава лекара о стању болесника. Врши 
фактурисање услуга. Прати стање пацијента и о 
свакој промени обавештава надлежног лекара. 
По налогу ординирајућег лекара и главне сестре 
прати пацијента за време санитетског транспор-
та. Води рачуна о исправности здравствене леги-
тимације. Утврђује идентитет пацијента. Отва-
ра, проналази и доставља здравствене картоне 
лекару, уредно враћа картоне на своје место по 
обављеном прегледу, стара се о редоследу за 
прегледе водећи рачуна о хитним случајевима и 
тешким болесницима. Припрема ординацију лека-
ра (доноси упуте, рецепте, припрема радни сто 
лекара). Упућује пацијенте на што краћи пут до 
добијања здравствене услуге. Попуњава заглавље 
рецепта, специјал. упута. Води дневник лекара, 
евиденције услуга, припрема фактуре и врши 
унос фактурисаних услуга. Прослеђује податке о 
малигним, заразним и хроничним болестима еви-
дентичару заразних оболења – статистици. Све 
извештаје о раду сваког лекара доставља ста-
тистици. Одговара за чување документације до 
архивирања. Обавља и друге послове из своје 
струке по налогу претпостављеног. Информише 
пацијенте који немају здравствено осигурање о 
сношењу трошкова здравствених услуга. Брине о 
чувању подтака о здрављу пацијената у складу 
са важећим законима. Наплаћује услуге од неос-
игураних лица, као и партиципацију у складу са 
важећим прописима. Саставља извештаје, врши 
фактурисање услуга. Обавља и друге послове из 
домена своје стручне спреме по налогу непосред-
ног руководиоца, односно директора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа у 
трајању од 4 године, смер медицинска сестра – 
техничар; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства са завршеном средњом 
медицинском школом; здравствена способност 
утврђена од стране надлежног здравственог орга-
на у складу са законом.

Домар / мајстор одржавања  
– ложач парног грејања

Опис послова: обавештава надлежне службе о 
уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; руку-
је постројењима у котларници; води евиденцију о 
кваровима и извршеним поправкама; контролише 
исправност котлова и целокупне грејне инстала-
ције; поред физичких послова чишћења и одржа-
вања машине и опреме у котларници ради и друге 
послове: пушта котлове у рад, контролише ниво 
воде и ваздуха, контролише гориво за дневну 
потрошњу, загрејаност одељења; у случају већег 
квара, обавештава руководиоца одржавања; 
спрема и уређује огрев у централној амбуланти и 
по амбулантама – резање, цепање; обавља и дру-
ге послове у складу са својом стручном спремом 
по налогу директора и непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња школа.

ОСТАЛО: Кандидати подносе у овереној копији: 
диплому o стеченом образовању; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС, не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом; кao доказ о 
радном искуству (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) кандидати треба да доста-
ве доказ/потврду послодавца. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе, са 
њим се неће засновати радни однос. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса на порталу 
Националне службе за запошљавање. Одлука о 
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избору кандидата донеће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава и иста ће 
бити објављена на веб-страници ЗЦ Призрен, као 
и на огласној табли установе. Кандидати који не 
буду изабрани неће бити посебно обавештавани 
о резултатима огласа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Пријаве се подносе лично или 
путем препоручене пошиљке на адресу: Здрав-
ствени центар Призрен, Ораховац, Драгутина Јан-
ковића бб, са назнаком: „Пријава на конкурс ради 
заснивања радног односа“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Центра за васкуларну 
хирургију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: више или високо образовање.

Медицински техничар општег смера
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Медицински техничар општег смера
за потребе Центра за ендокрину, 
дијабетес и болести метаболизма 
Клинике за интерну медицину, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и 
посебни услови утврђени Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за радна места медицинских техни-
чара општег смера; уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
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 посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске 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 дужни да наведу 
за које радно место конкуришу. Уколико изабра-
ни кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 

сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. 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)“.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб.

тел. 022/479-365

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трјању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматологије. 
Кандидати подносе: пријаву са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, уверење о стручном испиту 
и лиценцу или решења о упису у именик одго-
варајуће коморе. Пријаве на оглас предају се 
поштом или лично у Секретаријату ДЗ Рума, од 
07 до 14 часова, радним данима, или поштом 
на адресу: Орловићева бб, Рума, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време –доктор стоматологије“, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови“. Уз потписану пријаву на оглас 
са кратком биографијом приложити доказе о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Коначну 
одлуку о избору кандидата који ће бити примље-
ни у радни однос доноси директор у року који 
не може бити дужи од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава кандидата. За све 
информације можете се обратити на телефон: 
022/479-365. Опис посла утврђен је Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Дому здравља Рума.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Попа Карана 4

тел. 015/363-300

1) Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до шест месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит. Критеријум: просечна оцена 
на студијама, радно искуство у струци (подразу-
мева радно искуство након положеног стручног 
испита на пословима здравствене заштите), оцена 
на разговору (интервју).

2) Виши лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-

не услове: завршена виша медицинска школа 
или висока школа струковних студија, смер виши 
лабораторијски техничар или струковни меди-
цинско лабораторијски технолог, положен струч-
ни испит. Критеријум: просечна оцена у школи, 
радно искуство у струци (подразумева радно иску-
ство након положеног стручног испита на посло-
вима здравствене заштите), оцена на разговору 
(интервју).

3) Виши радиолошки техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до три месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршена виша медицинска школа 
или висока школа струковних студија, смер виши 
радиолошки техничар или струковни медицински 
радиолог, положен стручни испит. Критеријум: 
просечна оцена у школи, радно искуство у стру-
ци (подразумева радно искуство након положеног 
стручног испита на пословима здравствене зашти-
те), оцена на разговору (интервју).

4) Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 

запослених са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршена медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит. Критеријум: про-
сечна оцена у школи, радно искуство у струци 
(подразумева радно искуство након положеног 
стручног испита на пословима здравствене зашти-
те), оцена на разговору (интервју).

5) Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
због повећаног обима посла,  

најдуже до три месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршена основна школа. Критеријум: 
радно искуство у струци, оцена на разговору 
(интервју).

6) Возач техничког возила
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до три месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посеб-
не услове: основно или средње образовање, 
возачка дозвола Б категорије. Критеријум: радно 
искуство у струци, оцена на разговору (интервју).

7) Радник обезбеђења без оружја
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
посебне услове: средње образовање. Крите-
ријум: радно искуство у струци, оцена на разго-
вору (интервју).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да попуне 
пријаву на оглас на обрасцу који је прописала 
Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, 
а који се може преузети у управи Опште болнице 
„Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац лично или на веб-
сајту болнице: www.bolnica015.org.rs. Уз пријаву 
се обавезно подносе: кратка биографија, оверена 
фотокопија дипломе о завршеном образовању, 
доказ о положеном стручном испиту (за радна 
места под бројем 1, 2, 3, 4), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да није покренута истрага и да оптужница 
није ступила на правну снагу (уверење суда). Уз 
пријаву се подноси: оверена фотокопија дока-
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за о радном искуству, односно доказ о радном 
искуству након положеног стручног испита на 
пословима здравствене заштите (за радна места 
под бројем 1, 2, 3, 4). Докази о радном искуству 
могу бити: радна књижица и потврда од посло-
давца. Уколико кандидат није у могућности да 
достави наведене доказе о радном искуству, 
може приложити листинг радног стажа издат од 
надлежне филијале фонда ПиО и слично. Сва 
документа могуће је доставити као оверене фото-
копије, с тим да овера фотокопије докумената не 
сме бити старија од 6 месеци. Са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
комисија ће обавити разговор или утврдити други 
начин оцењивања кандидата (тестирање, прове-
ра практичних знања, способности и вештина), 
на основу којих ће се кандидати рангирати. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично на писар-
ници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“, сва-
ког радног дана од 07 до 15 часова, или послати 
препоручено поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

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 прегледи 
деце, школске деце, омладине и одраслих.

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

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА 
11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Оглас објављен 22.09.2021. у публикацији „Посло-
ви“ исправља се због техничке грешке, тако да 
уместо радног места: доктор медицине – спе-
цијалиста педијатрије на одређено време, тре-
ба да стоји: доктор медицине – специјалиста 
педијатрије, на неодређено време.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ”

34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-964

Виша медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа и 
поседовање возачке дозволе Б категорије.

Гинеколошко-акушерска сестра
УСЛОВИ: гинеколошко-акушерска сестра, средња 
стручна спрема; положен стручни испит; позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас дос-
тављају следећа документа: фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију личне карте, фотокопију 
возачке дозволе, потврду о радном искуству. 
Опис посла по Правилнику о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Дому здравља 

„Милоје Хаџић Шуле“ Рача. Рок за пријаву канди-
дата је 8 дана. Пријаве се достављају на горена-
ведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким лечењима

на одређено време по основу замене 
привремено одсутног запосленог, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит, 
лиценца за рад; радно искуство 6 месеци.

Опис послова: спроводи здравствено-васпитни 
рад, обавља општу и специјалну негу у реха-
билитацији; обавља послове везане за личну 
хигијену и исхрану пацијената; спроводи пропи-
сану терапију и води медицинску документацију и 
евиденцију; стара се о благовременом присуству 
пацијената на терапији по утврђеном распореду; 
учествује у пратњи пацијената при транспорту у 
другу медицинску установу или у другим орга-
низованим одласцима пацијената; обавља и друге 
послове у оквиру своје струке у сменском раду и 
по налогу главне сестре службе или болнице, као 
и начелника службе или дежурног лекара.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завр-
шеној школи, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о радном искуству (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.), уве-
рења о положеном стручном испиту и лиценце 
за рад. Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на 
које се прима, потврда да се против лица не води 
судски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неу-
рологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служ-
ба. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
1140 0 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине – специјалиста 
педијатрије

Опис посла: ради послове своје специјалности 
у ОЈ Дома здравља према распореду послова 
непосредног руководиоца, учествује у едукацији 
кадрова, ради на здравственом просвећивању, 
води евиденцију о свом раду. Обаља лекарске 
прегледе на терену и амбуланти. Ради у превен-
тивним саветовалиштима, организује и спроводи 
прописане систематске прегледе, циљане и скри-
нинг прегледе. Учествује у посебним програмима 
(вакцинација, мере у случају епидемија, као и 
за рано откривање болести). Обавља прегледе, 
упучује на даљу дијагностику и специјалистичке 
прегледе, одређује начин лечења и прописује 
терапију. По потреби иде у кућне посете. Обавља 
и друге послове по налогу начелника службе. За 
свој рад одговоран је начелнику службе за здрав-
ствену заштиту деце.

УСЛОВИ: медицински факултет; завршена спе-
цијализација из педијатрије; положен стручни 
испит; лиценца; познавање рада на рачунару 

(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Кандидати уз пријаву на оглас достављају: дипло-
му о завршеном медицинском факултету у ори-
гиналу или овереној фотокопији; доказ о поло-
женом стручном испиту у оригиналуили овереној 
фотокопији; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту; лиценцу; кратку биографију.

Доктор медицине – специјалиста 
гинекологије и акушерства

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

УСЛОВИ: медицински факултет; завршена спе-
цијализација из гинекологије и акушерства; поло-
жен стручни испит; лиценца; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Кандидати за пријаву на оглас дос-
тављају: диплому о завршеном медицинском 
факултету, у оригиналу или овереној фотокопији; 
доказ о положеном стручном испиту, у оригиналу 
или овереној фотокопији; лиценцу; кратку био-
графију.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у затвореним 
ковертама на адресу Дома Здравља у Младе-
новцу, у року од осам дана од дана објављивања 
у званичној публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови “. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

дечје хирургије

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење пластичне хирургије

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење неурологије

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали, Служба 

операционог блока са стерилизацијом, 
пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење пластичне хирургије,  
на одређено време по основу замене  

до повратка радника са боловања

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење хематологије, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење кардиологије, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педи- 
јатријског или општег смера; положен струч-
ни испит; најмање 6 месеци радног искуства на 
пословима медицинске сестре – техничара. Кан-
дидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
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фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Лабораторијски техничар
Одсек за имунологију са имунолошком 

лабораторијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – лаборато-
ријски техничар; положен стручни испит; најмање 
6 (шест) месеци радног искуства у наведеном 
звању; лиценца; предвиђен пробни рад у трајању 
од шест месеци. Кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком радног места за које се 
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПР ЛМБ „ЈАКА ЛАБ”
11000 Београд, Цара Душана 24б

тел. 062-757-220

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука. Заинтересова-
ни кандидати треба да пошаљу ЦВ на e-mail: 
ivetascekicmb@gmail.com или да се јаве на број 
телефона 065/535-1432.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/866-86-11

Помоћни физички радник  
у техничкој служби

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-82-40, 310-83-47

Сервирка
у млечној кухињи, на одређено време  

до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње или основно образовање. Прија-
ве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: VI степен стручне спреме, 
високо образовање, економски факултет. Oпис 
послова утврђен је Правилником о организацији 
и систематизацији радних места ЗЗЈЗ Косовска 
Митровица. Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл--адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи одговарајућег профила; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); личну карту (очитану); оверну фото-
копију уверења о држављанству; лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доношење одлуке 
о избору кандидата, о чему одлуку доноси в. д. 
директора. Одлука о избору кандидата који ће 
бити примљен у радни однос биће донета у року 
од највише 30 дана од дана завршетка огласа. 
Пре заснивања радног односа кандидат који 
буде изабран је дужан да достави: уверење да 
се против кандидата не води истрага или кри-
вични поступак (уверење издаје суд), не ста-
рије од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа), не старије 
од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
на интернет страницама Националне службе за 
запошљавања. Пријаве се могу послати поштом 
на адресу: Завод за јавно здравље Косовска 
Митровица - пријава на оглас, Анри Динана бб, 
38220 АП КиМ или доставити лично у Заводу за 
јавно здравље Косоцска Митровица, Служби за 
правне послове, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
послате електронском поштом биће одбачене и 
неће се узети у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР  
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Кососвска Митровица, Анри Динана 10

Оглашава се потреба пријема у радни однос  
за потребе ОЈ Болница:

Магистар фармације
у Служби фармацеутске делатности

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: стручна спрема: VII/1 степен стру-
чне спреме, високо образовање, фармацеутски 
факултет; стручни испит, лиценца. 

Гинеколошко-акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, гинеколошко-акушерски смер; 
стручни испит, лиценца.

Физиотерапеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња меди-
цинска школа, физиотерапеутски смер; стручни 
испит, лиценца.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, лабораторијски смер, стручни 
испит, лиценца.

Медицинска сестра – техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, општи смер; стручни испит, лицен-
ца.

Медицинска сестра – педијатријска 
сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, педијатријски смер, стручни испит, 
лиценца.

Радник обезбеђења без оружја
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње или основно образовање.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Домар/мајстор одржавања – 
водоинсталатер

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. 

Домар/мајстор одржавања
одржавање болничког круга

УСЛОВИ: основно образовање.

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње обра-
зовање; возачка дозвола одговарајуће категорије.

Оглашава се потреба пријема у радни однос за 
потребе ОЈ Дом здравља Косовска Митровица: 

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: IV степен стручне спреме, средње 
образовање; возачка дозвола одговарајуће кате-
горије

Оглашава се потреба пријема у радни однос  
за потребе ОЈ Дом здравља Лепосавић: 

Стоматолошка сестра – техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: стручна спрема: IV степен стручне 
спреме, средња медицинска школа, смер стома-
толошки; стручни испит, лиценца.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Оглашава се потреба пријема у радни однос  
за потребе ОЈ Дом здравља Зубин Поток: 

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, општи смер, стручни испит, 
лиценца
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Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: средње или основно образовање.

ОСТАЛО: Oпис послова утврђен је Правилником 
о организацији и систематизацији радних мес-
та Здравствени центар Косовска Митровица. Уз 
пријаву својеручно потписану са кратком биогра-
фијом, адресом, имејл-адресом и контакт теле-
фоном, кандидати у затвореној коверти подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли одговарајућег профила; оверену фотокопију 
(потврду) о положеном стручном испиту оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); лич-
ну карту (очитану); оверну фотокопију уверења 
о држављанству; лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору кандидата, 
о чему одлуку доноси в.д. директора. Одлука о 
избору кандидата који ће бити примљени у рад-
ни однос биће донета у року од највише30 дана 
од дана завршетка огласа. Пре заснивања рад-
ног односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: уверење да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд), не старије од 6 месеци; уверење о 
(не)кажњавању (уверење издаје полицијска упра-
ва), не старије од 6 месеци. Пријавом за оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање, на интернет страницама Министар-
ства здравља РС / Огласи и конкурси здравстве-
них установа и интернет страници Здравствени 
центар Косовска Митровица. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
на интернет страницама Националне службе за 
запошљавања. Пријаве се могу послати поштом 
на адресу: Здравствени центар Косовска Митро-
вица - пријава за оглас, Анри Динана 10, 38220 
АП КиМ или доставити лично у Здравственом цен-
тру Косовска Митровица – ОЈ Болница, Служби за 
правне послове, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК – ОСОЈАНЕ
38334 Осојане

Доктор медицине – изабрани лекар
за рад у Служби опште медицине  

са кућним лечењем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: 
високо образовање, на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године: на основним студијама 
из области медицине у трајању од најмање пет 
година по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
медицински факултет, VII степен образовања; 
положен стручни испит, лиценца за рад или 
решење о упису у Лекарску комору. Уз пријаву 
својеручно потписану са кратком биографијом, 
адресом, имејл-адресом и контакт телефоном, 
кандидати у затвореној коверти подносе: личну 
карту (очитана); уверење о држављанству (ори-
гинал); диплому о стеченом образовању одгова-
рајућег профила (оверена фотокопија); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(венчаних ако је кандидат променио презиме); 
оверену фотокопију лиценце за рад или решење 
о упису у Лекарску комору ако кандидат није 

у радном односу; кандидати који имају радно 
искуство потребно је да доставе доказ/потврду 
о радном/волонтерском раду у струци; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција које могу бити важне за доношење одлуке 
о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. 
директора. Опис послова утврђен је Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Исток. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од 30 дана од дана завршетка 
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат 
који буде изабран је дужан да достави: уверење 
да се против кандидата не води истрага или кри-
вични поступак (уверење издаје суд), не старије 
од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању (уве-
рење издаје полицијска станица), не старије од 
6 месеци. Пријавом за оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања на интернет страни-
ци Националне службе за запошљавања. Пријаве 
се могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Исток – Осојане (пријава за оглас), 38334 Осоја-
не, АП КиМ, или доставити лично у Дому здравља 
Исток – Осојане, Служби за правне послове, са 
назнаком за које радно место се подноси пријава 
на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаве достављене електрон-
ском поштом биће одбачене и неће се узети у 
разматрање.

АПОТЕКА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 20

тел. 028/497-028

Фармацеутски техничар
на одређено време  

до 31.12.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: завршена средња медицинска школа 
фармацеутски смер; положен стручни испит за 
самостално обављање послова фармацеутског 
техничара; три године радног искуства; лицен-
ца за рад и знање рада на рачунару. Документа-
ција коју кандидат треба да приложи уз пријаву: 
пријава на конкурс која обавезно садржи подат-
ке о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме кандида-
та, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште, кратка биографија), оверену фотокопију 
дипломе средње школе, потврду о положеном 
стручном испиту, лиценцу, извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа биће позвани на 
разговор, ради даљег пружања додатних инфор-
мација. Одлука о избору кандидата биће донета 
најкасније 30 дана од дана објављивања конкур-
са, иста ће бити објављена и на огласној табли 
Апотеке Косовска Митровица, Ловћенска 20. Иза-
брани кандидат биће обавештен телефонским 
путем. Пре заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави: уверење да се про-
тив њега не води истрага или кривични поступак 
(уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), уве-
рење о (не)кажњавању (издаје полицијска упра-
ва, не старије од 6 месеци). Пријавом за оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Особа за контакт: Сенија Дробњаковић, тел. 
028/497-028. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Ловћенска 20, Косов-
ска Митровица.

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ

1. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
Служба за правне, економско-

финансијске, техничке и друге послове, 
Одсек за правне, кадровске  
и административне послове

Опис послова радног места: Спроводи поступак 
заснивања радног односа и уговорног ангажо-
вања лица ван радног односа и поступак оства-
ривања права, обавеза и одговорности из рад-
ног односа; води управни поступак из делокруга 
рада; припрема опште и појединачне акте из 
области правних, кадровских и административ-
них послова; припрема документацију, израђује и 
подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, 
правне лекове и предлоге за дозволу извршења 
надлежним судовима.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним 
академским студијама из области правних наука у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
из области правних наука у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатно знање: познавање рада на рачунару.

2. Доктор медицине у кућном лечењу
Служба за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем и негом  
– одељење кућног лечења и неге

Опис послова радног места: по налогу изабраног 
доктора опште медицине врши преглед и пријем 
болесника на кућно лечење; врши пријем пације-
ната на кућно лечење као наставак болничког 
лечења; обавља поновне лекарске прегледе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на инте-
грисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; важећа 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

3. Медицинска сестра – техничар  
у кућном лечењу и нези

Служба за здравствену заштиту 
одраслих са кућним лечењем и негом  

– одељење кућног лечења и неге
2 извршиоца

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја, или 
потенцијалних ризика за здравље у складу са 
праксом и стандардима савремене неге и о томе 
води прописану медицинску документацију; у 
тиму са докторима медицине и другима или само-
стално, спроводи превентивне и куративне мере, 
по налогу доктора медицине или доктора медици-
не специјалисте у установи и на терену, у оквиру 
теренског рада; припрема болеснике за дијагнос-
тичко терапијске процедуре и припрема ордина-
цију, опрему и уређаје за рад.

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем 
трајању, медицинска сестра – техничар; положен 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре – тех-
ничара; возачка дозвола Б категорије.

4. Програмер
Опис послова: утврђује корисничке захтеве и 
спроводи анализу пројектног задатка и избор 
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процедуре његовог решавања; пружа стручну 
поршку у пројектовању модела података, моде-
ла процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа 
стручну поршку у пројектовању логичке струк-
туре информационих система, база података, 
извештаја, апликација и интернет портала, сај-
това и презентација, као и алгоритама за реали-
зацију постављених захтева; развија и админист-
рира базе података, креира извештаје, израђује 
интерфејс и развија програмске апликација у 
изабраном клијент-сервер систему за управљање 
базама података; израђује апликативне програ-
ме; дизајнира и програмира интернет портале, 
сајтове, презентације у изабраном програмском 
окружењу и врши интеграције са базом података; 
тeстира програмске целине по процесима.

УСЛОВИ: стечено високо образовање у оквиру 
образовно-научног поља природно-математич-
ких или техничко-технолошких наука из научне 
односно стручне области рачунарске науке или 
електротехничко и рачунарско инжињерство на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; завршен при-
правнички стаж у трајању од једне године.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да су пунолетни држављани 
Републике Србије; да имају прописано образо-
вање; да нису правоснажно осуђивани на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; 
да испуњавају услове одређене законом, дру-
гим прописом и актом о систематизацији рад-
них места. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: пријава са кратком биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, кон-
такт телефон, а по могућности интернет адре-
са (e-mail); оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема у складу са усло-
вима радног места за које се подноси; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних; (ако је кандидат променио пре-
зиме); оверена фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту за радна места под 
тачком 2 и 3; оверена фотокопија лиценце или 
оверена фотокопија решења о упису у одгова-
рајућу комору здравствених радника за радна 
места под тачком 2 и 3; уверење Министарства 
унутрашњих послова – полицијске управе да 
кандидат није правоснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је завршио приправнички 
стаж, односно стекао радно искуство); лекарско 
уверење о општој здравственој способности; 
фотокопија лечне карте. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је овере-
на у општини, суду или код јавног бележника. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору кандидата, о чему одлу-
ку доноси директор. Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа на интернет страници 
Националне службе за запошљавање. Оглас ће 
бити објављен и на званичном сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и на интернет 
страници Дома здравља Косово Поље. Пријава 
на конкурс садржи: назив радног места за које 
кандидат подноси пријаву, име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, 
број телефона, имејл-адресу, податке о образо-
вању. Пријава на конкурс мора бити својеруч-
но потписана. Пријаве и доказе о испуњавању 
услова конкурса кандидат може доставити лично 

у Писарници Дома здравља Косово Поље у Угља-
ру или препорученом пошиљком у затвореној 
коверти са назнаком „За јавни конкурс за пријем 
у радни однос – не отварати“, на адресу: Дом 
здравља Косово Поље – Угљаре, 38210 Косо-
во Поље. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве достављене елек-
тронском поштом биће одбачене и неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: више или високо образовање.

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера – бабица

за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Педијатријски техничар
за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; сведочанства 
за сваки разред средње школе за радно место 
медицинског техничара гинеколошко акушерс-
ког смера бабица и педијатријског техничара; 
уверење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та 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 - лицен-
цу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу) за 
радно место. Кандидати су дужни да наведу за 
које радно место конкуришу. Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-

тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место ___ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због замене раднице 

на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра, положен стручни испит. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи; ове-
рен препис или фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на адресу: Општа болница Алексинац, Момчи-
ла Поповића 144, 18220 Алексинац, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Магационер
на одређено време до повратка одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; потврду 
издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); биографију са адре-
сом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Општа 
болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 064/8817525

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време  

због повећаног обима посла
11 извршилаца

Опис послова: Ради као изабрани лекар; обавља 
дијагностику, води терапију и учествује одлази у 
кућне посете под контролом непосредног руково-
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диоца и лекара специјалисте; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља 
осигураних лица; одређује начин и врсту лечења; 
обавља кућне посете, води прописану медицинску 
документацију и евиденцију о току и лечењу оси-
гураника; ради у сменама по распореду; ради на 
стручном усавршавању здравствених радника и 
здравственом васпитању осигураника; учествује у 
научно-истраживачком раду; ради и друге сродне 
послове у вези са остваривањем права из здрав-
ственог осигурања које му наложи непосредни 
руководилац; обавља и друге задатке по налогу 
непосредног руководиоца; за свој рад одговара 
начелнику одељења и шефу одељења.

УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Дому здравља 
Нови Пазар; стечено високо образовање – завр-
шена медицински факултет, положен стручни 
испит, поседовање лиценце или решења о упису 
у комору.

Доктор медицине
у Служби ХМП са санитетским превозом, 

на одређено време због повећаног 
обима посла

5 извршилаца

Опис послова: Вођа је тима екипе на терену, 
указује хитну медицинску помоћ, збрињава тра-
уматизоване или политрауматизоване пацијен-
те утврђује смрт у и ван здравствене установе, 
сарађује са одговарајућим установама у случаје-
вима здравствено-социјално угрожених кате-
горија и појава насиља у породици, приводи 
душевне болеснике по налогу или без њега у 
сарадњи са ППУ или без ње, врши пријављивање 
повреда из туча, саобраћајних незгода и слично 
ППУ, евидентирање исте у књигу повреда, издаје 
лекарска уверења повредних листа и извештаја 
суду и тужилаштву, врши надзор и контролу над 
радом особља и над средствима за рад, упућује 
пацијенте на хитну медицинску дијагностику, 
обавља интервенције из домена мале хирур-
гије, организује и руководи континуираним уна-
пређењем квалитета и едукације.

УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и сис-
тематизацији радних места у Дому здравља Нови 
Пазар; стечено високо образовање – завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, 
поседовање лиценце или решења о упису у комору

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком радном и личном биографијом (радно 
искуство), контакт телефон; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Ови подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома 
здравља. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове који се заснивају не старије од 6 месе-
ци; уверење суда да се против кандидата не води 
судски поступак, не старије од 6 месеци; уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи, не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на конкурс доставити 
писарници Дома здравља Нови Пазар, Генера-
ла Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра – техничар
рад у Сектору за хируршке  

гране медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер. 
Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом уз наз-
наку: “Сагласан/на сам да Општа болница ‘Свети 
Лука’ Смедерево, обрађује моје личне податке 
(адреса, ЈМБГ, број телефона, имејл, бр. лиценце 
и друго у вези са реализацијом огласа на који се 
јављам), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме - општи смер, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у комору, ако поседује радно искуство, 
потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца фотокопију / очитану лич-
ну карту, доказ о објављеним стручним радови-
ма у стручним публикацијама, уколико кандидат 
поседује, доказ о знању страног језика (енглески, 
немачки, француски или руски) са потврдом уко-
лико кандидат поседује или фотокопија инде-
кса. 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”, код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са доказима достављати у 
затвореним ковертама преко писарнице Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште 
на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете 
се обратити на телефон: 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

за потребе Одељења за радиолошку 
дијагностику, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, 

до повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на основним 
струковним студијама првог степена (струковне/
академске), по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
струковни медицински радиолог, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, виши радиолош-
ки техничар; положен стручни испит за струко-
вног медицинског радиолога/вишег радиолошког 
техничара; лиценца. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је приложити следећа докумен-
та: пријава на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној вишој/ високој школи одгова-
рајућег профила; оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту за струковног 
медицинског радиолога/вишег радиолошког 
техничара; оверена фотокопија важеће лицен-
це за рад, издата од надлежне коморе; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Синђелићева 62, 140 00 Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове (писарница), са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове.............. (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГУЧА 
32230 Гуча, Републике 18
тел. 032/854-370, 855-888

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат треба да поред општих законом предвиђе-
них услова испуњава и следеће услове: 1. да је 
држављанин Републике Србије; 2. да је стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно основне студије у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
адрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник; 3. да 
има најмање 5 година радног искуства у струци; 
4. да поседује организаторске способности, 5. да 
није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак. Кандидат уз прописану конкурсну 
документацију подноси програм рада за мандатни 
период на који се избор врши. Пријаве на конкурс 
поднети у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. 

ДОМ “ВЕТЕРНИК” - ДОМ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

Ветерник, Книнска 157

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно, стручни назив 
утврђен у области правних, психолошких, педа-
гошких и андрагошких наука, специјалне едука-
ције и рехабилитације, социолошких, политич-
ких, економских или медицинских наука и има 
најмање пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат за директора као дока-
зе о испуњености прописаних услова подноси 
следеће: уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о стручној спреми - оверена фото-
копија дипломе; доказ о радном искуству у стру-
ци - оверену копију радне књижице или уверење 
ПИО Фонда о свим периодима запослења односно 
осигурања и потврду од једног или више посло-
даваца да је кандидат био у радном односу и рас-
поређен на послове за које се захтева стручна 
спрема која је у тачки 2. наведена као услов за 
именовање директора установе, као и доказ да 
је радио послове у наведеној стручној спреми у 
трајању од најмање пет година укупно; уверење 
да није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподесним за обављање функције директора; 
кратку биографију; програм рада за мандатни 
период на који се врши избор. Пријаве кандида-
ти подносе у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса од стране Националне службе за 
запошљавање - Филијала Нови Сад у публикацији 
“Послови”, са доказима о испуњавању услова кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се узимати у разматрање. Пријаве 
се подносе на адресу: Дом “Ветерник”, Ветерник, 
Книнска 157, са назнаком “Конкурс за директора”.

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

„МЕТАЛ-ХЕМИКО“ ДОО
Ада, Виноградска 9

Бабичар/ка на фарми
на одређено време због повећаног 

обима посла и унапређења пословања

УСЛОВИ: основна школа; потребно радно иску-
ство на сличним пословима али није услов; кому-
никативност, одговорност, спремност за тимски 
рад, али и самосталност у раду. Нудимо: редовну 
плату и пријатно радно окружење. Уколико сте 
заинтересовани за наведену позицију, пошаљите 
своју радну биографију. Само кандидати који уђу 
у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. 
CV слати електронски на info@metalhemiko.co.rs. 
Рок за конкурисање: 04.10.2021.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА,

ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ „ALMEX“ 
26000 Панчево, Јабучки пут 82

Радник на исхрани и нези стоке 
(свиње и говеда)

пробни рад
8 извршилаца

УСЛОВИ: Рад у сменама. Обезбеђена исхрана. 
Слање пријаве за посао мејлом vesna.kezic@
almex.rs.

Индустрија и грађевинарство

„DAREX HOME“ DOO
11070 Нови Београд 

Мегарска 4
тел. 065/319-52-46

Радник у производњи
6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
пожељно радно искуство. Пријаве слати на е-mail: 
ivana.dimitrijevic@darex.rs.

GP „STILL-NET“ DOO
26000 Панчево

Светозара Марковића 225
тел. 013/33-33-11

e-mail: office@still-net.co.rs

Електротехничар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Б категорије; теренски рад.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије; теренски рад.

Грађевински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Молер
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Армирач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Зидар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор. Јављање 
кандидата на телефон: 013/333-311, особа за 
контакт: Владимир Воленик. Достављање радне 
биографије на увид. 

„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 кон-
курса: до попуне. Заинтересовани кандидати 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 траженом 
занимању; возачка дозвола Б категорије. Обез-
беђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање кон-
курса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се 
јаве на контакт телефон 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 радно 
време, пробни рад 1 месец, рад у сменама, ноћ-
ни рад, обезбеђен превоз, обезбеђенa исхрана. 
Трајање конкурса: 30.09.2021. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве на горе назначен имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона.

„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 одређено време – 24 
месеца. Трајање конкурса: до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горе наведени имејл 
или да контактирају послодавца путем телефона.

EMPERO LINE
Врчин, Булевар револуције 22в

РЈ Лештане
тел. 064/876-1028

e-mail: ivan.dautovic@emperoline.com

Радник у производњи
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Б категорије.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО
18000 Ниш, Пантелејска 58

Радник на контроли квалитета 
производа у ткачници – на линији

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на 
занимање; пожељно радно искуство на контро-
ли квалитета у текстилној индустрији. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: 
prijava.serbia@olimpias.com или их доносе до пор-
тирнице фабрике и остављају код службе обез-
беђења.

„ХИПЕР ГРАДЊА“ ДОО КОВИН

Административни радник – секретар
УСЛОВИ: грађевинској фирми потребан админи-
стративни радник економско- финансијског усме-
рења. Кандидат поред завршене економске шко-
ле треба да поседује најмање годину дана радног 
искуства на пословима рачуноводства, амини-
стратора; да користи MS Office, енглески језик на 
средњем нивоу; пожељно да има возачку кате-
горију Б. Додатне информације могу се добити 
путем телефона: 062/246-850 или 065/9197-919. 
Пријаве на конкурс слати на мејл послодавца: 
hipergradnja.office@gmail.com или послати поштом 
или донети лично на адресу: Светозара Марко-
вића 135, 26220 Ковин.

„АТЛАС“ ДОО
31205 Севојно, Јаворска бб

тел. 031/533-555

Информатичар
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: IV степен, средње стручно, уметничко 
или гимназијско образовање у трајању од четири 
године. Начин реализације праксе: редовно одр-
жавање информационог система компаније, изра-
да и ажурирање веб-сајта, интернет маркетинг по 
програму и уз контролу и подршку ментора. 

Инжењер производње
по програму „Моја прва плата“

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, мастер академске студије 
- МАС (најмање 60+ ОАС 240 ЕСПБ или нај, ање 
120 + ОАС 180 ЕСПБ), мастер инжењер техноло-
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гије. Начин реализације праксе: учешће у пла-
нирању и реализацији производних процеса уз 
подршку и контролу од стране ментора.

Технолог припреме производње  
у шумарству

по програму „Моја прва плата“
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене специјалистичке академске 
студије - САС (најмање 60 ЕСПБ након МАС). 
Начин реализације праксе: обука за израду тех-
нолошких процеса и технолошких шема израде, 
развој и имплементација нових производа.

Дрвоиндустријски техничар
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: IV степен, средње стручно, уметничко 
или гимназијско образовање у трајању од чети-
ри године. Начин реализације праксе: обука за 
израду техничке документације, пројектовања и 
израде кројних листова.

Тапетар за намештај
по програму „Моја прва плата“

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, област образовања: шумар-
ство и обрада дрвета. Начин реализације праксе: 
обука за израду нових модела, израда шаблона 
елемената готових производа. 

Магационер
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: III степен. Начин реализације праксе: 
обука пријем, складиштење репроматеријала и 
готових производа у магацине.

Стручњак за маркетинг
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: VII/1 степен, основне академске студије 
- ОАС (најмање 240 ЕСПБ). Начин реализације 
праксе: рад са ментором, учешће у изради марке-
тинг плана, учествовање у реализацији маркетинг 
плана.

Референт набавке
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: IV степен, средње стручно, уметничко 
или гимназијско образовање у трајању од четири 
године. Начин реализације праксе: учествовање 
у планирању и реализацији планирања набавке. 
Контактирање добављача, набавка репромате-
ријала уз евиденцију пропратне документације. 

Референт продаје
по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: IV степен, средње стручно или гимна-
зијско образовање у трајању од четири године. 
Начин реализације праксе: обука за израду извоз-
не документације, као и документације за продају 
на домаћем тржишту. 

Шивач
по програму „Моја прва плата“

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен. Начин реализације праксе: 
обука за шивење делова тапетарских производа. 

Столар за израду намештаја
по програму „Моја прва плата“

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен. Начин реализације праксе: 
обука за израду дрвених елемената намештаја, 
читања техничке документације и одређених про-
изводних операција. 

Тапетар
по програму „Моја прва плата“

6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен. Начин реализације праксе: 
обука за припрему и израду тапетарских произ-
вода. 

Техничар дрвопрерађивачке 
технологије

по програму „Моја прва плата“

УСЛОВИ: IV степен. Начин реализације праксе: 
обука за израду кројних листова, шема кројења, 
обрачун калкулације утрошка материјала у изра-
ди финалног производа 

ОСТАЛО: Послодавац је заинтересован за ангажо-
вање незапослених лица кроз програм „Моја прва 
плата“. Заинтересована лица могу послати своју 
радну биографију послодавцу путем мејла: atlas@
atlassofas.eu. Оглас је отворен до 20.10.2021. 
године.

“ПАНТОВИЋ” ДОО УЖИЦЕ
ПОГОН СУШИЦА

31000 Ужице, Радничка 4
тел. 064/829-7824

e-mail: office@temperaturefashion.com

Радник у производњи на 
кружноплетећој машини

3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III ССС, без обзира на врсту 
квалификације, радно искуство је небитно, посе-
довање возачке дозволе Б категорије. Јављање 
кандидата на телефон: 064/829-7824, особа за 
контакт: Сања Ђенић. Оглас је отворен 30 дана 
од дана оглашавања.

Култура и информисање

МУЗЕЈ ВИНАРСТВА И
ВИНОГРАДАРСТВА 
АЛЕКСАНДРОВАЦ
37230 Александровац

Др Милана Мирковића 7

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године или специјалистичким 
студијама на факултету; 2) најмање пет година 
радног искуства у култури; 3) знање једног стра-
ног језика који је обухваћен наставним планом и 
програмом министарства надлежног за послове 
просвете; 4) да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; 5) да је држављанин Републике Србије. 

ОСТАЛО: Докази које кандидат прилаже уз 
пријаву на конкурс: 1) извод из матичне књиге 
рођених; 2) уверење о држављанству Републике 
Србије; 3) диплома о стеченој стручној спреми; 4) 
уверење да није правоснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; 5) 
уверење којим доказује да му ранији радни однос 
у државном органу, органу аутономне покрајне 
или јединице локалне самоуправе није престао 
због теже повреде дужности из радног односа, 
издато од стране органа у коме је био запослен 
(за кандидате који су били запослени у наведе-

ним органима); 6) потврда о радном искуству у 
области културе (фотокопија радне књижице); 7) 
потврда о положеном испиту из страног језика; 
8) фотокопија личне карте; 9) предлог програма 
рада и развоја Музеја винарства и виноградар-
ства Александровац у наредне четири године. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као пове-
рен посао). Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 8 дана, рок почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања обавештења о јавном 
конкурсу у листу „Послови”. Садржина пријаве на 
конкурс: име и презиме кандидата; датум и место 
рођења; контакт телефон; краћа биографија; 
подаци о образовању; подаци о врсти и дужи-
ни радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио; подаци о стручном 
усавршавању и посебним вештинама потребним 
за обављање послова радног места уколико их 
поседује (руковођење, страни језик, рад на рачу-
нару, комуникација и сл.). Пријаве на јавни кон-
курс подносе се Управном одбору Музеја винар-
ства и виноградарства Александровац на горе 
наведену адресу. Документација се предаје лич-
но или путем препоручене пошиљке, са назнаком: 
„За јавни конкурс“. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереној фотокопији на начин 
одређен у овом јавном конкурсу, биће одбачене 
и неће се узимати у разматрање. Напомена: сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, 10. августа бб
тел. 037/3555-770

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спре-
му (одговарајуће високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године: филолош-
ки факултет, факултет политичких наука и дру-
ги факултет друштвеног смера или одговарајуће 
високо образовање другог степена, дипломске 
академске студије – мастер или специјалистич-
ке академске студије); да има пет година радног 
искуства у култури; да се против њега не води 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности; да је држављанин Републике Србије; да 
је општездравствено способан. Пријава на јавни 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, имејл-адресу. Кандидати су обавезни да под-
несу и следеће доказе: предлог програма рада и 
развоја Библиотеке за период од четири године; 
оверену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; оверену копију радне књижице 
или доказ о радном искуству; биографију – која 
мора да садржи елементе који доказују стручност 
из делокруга рада установа културе са кратким 
прегледом остварених резултата у раду; уверење 
надлежног органа да се против њега не води 
истрага и да није поднета оптужница (не старије 
од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рође-
них; оверену копију личне карте; доказ о општој 
здравственој способности – лекарско уверење. 
Управни одбор разматра и оцењује само благо-
времене и потпуне пријаве на конкурс. Управни 
одбор је дужан да прегледа све пристигле пријаве 
на конкурс и оцењује да ли кандидати за дирек-
тора испуњавају услове предвиђене конкурсом,  
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о чему се води записник. Управни одбор Библио-
теке дужан је да у року од 30 дана од дана завр-
шетка јавног конкурса изврши избор кандидата 
и предлог достави Скупштини општине Алексан-
дровац. Скупштина општине Александровац име-
нује директора Библиотеке на основу предло-
га Управног одбора Библиотеке. На именовање 
директора Библиотеке сагласност даје дирек-
тор библиотеке која обавља матичне функције, 
односно директор Народне библиотеке Круше-
вац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у листу „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса достављају се писаним путем, у затвореној 
коверти, Управном одбору Народне библиотеке 
Александровац, 10. августа бб, са назнаком: „За 
јавни конкурс за избор директора Народне библи-
отеке Александровац“ или лично сваког дана од 7 
до 15 часова. Сва обавештења о јавном конкурсу 
можете добити путем телефона: 037/3555-770.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 
РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Краља Петра I 60

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Општи услови (кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави): извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење да није осуђиван и 
да се против кандидата не води истрага, да није 
подигнута оптужница, да опптужница није ступи-
ла на правну снагу, да није донета првостепена 
осуђујућа пресуда, извод из казнене евиденције 
надлежног МУП-а, уверење о општој здравстве-
ној способности. Посебни услови: стечено висо-
ко образовање на основним академским студија-
ма, радно искуство од пет година у својој струци 
пребивалиште на територији општине Рекова, 
знање страног језика, познавање рада на рачуна-
ру. Право учешћа на конкурсу имају сва физичка 
лица која испуњавају горе наведене услове. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Сви кандидати су дужни да уз кон-
курсну документацију доставе и програм рада и 
развоја установе. Пријаве по конкурсу и конкур-
сну документацију доставити на адресу: Културни 
центар општине Рековац – за конкурс (не отва-
рати), Краља Петра I 60, 35260 Рековац. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у обзир.

ДОМ КУЛТУРЕ
„МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ“
37230 Александровац, 10. августа бб

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту: 1) да 
кандидат има високо образовање; 2) да има пет 
година радног искуства у култури; 3) да против 
њега није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; 4) да није правоснаж-
но осуђиван на безусловну казну од најмање 6 
(шест) месеци; 5) да је држављанин Републике 
Србије; 6) да има општу здравствену способност. 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 
дана, рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Садржи-
на пријаве на конкурс: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адреса становања, број 
телефона, имејл-адреса, краћа радна биогра-
фија. Докази које кандидат прилаже уз пријаву 
на конкурс: 1) оверену копију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми, 2) доказ о рад-
ном искуству, 3) биографију која мора да садр-
жи податке о врсти и дужини радног искуства 
са описом послова на којима је кандидат радио, 
4) подаци о стручном усавршавању и посебним 
вештинама потребним за обављање послова рад-

ног места (страни језик, рад на рачунару, вешти-
не комуникације), 5) предлог програма рада и 
развоја установе, 6) уверење надлежног органа 
(не старије од 6 месеци) да против њега није 
покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, 7) уверење да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 шест месеци, 8) уверење о држављан-
ству Републике Србије, 9) извод из матичне књи-
ге рођених, 10) очитану личну карту, 11) доказ 
о општој здравственој способности - лекарско 
уверење. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Пријаве на јавни конкурс под-
носе се Управном одбору Дома културе “Милосав 
Буца Мирковић” Александровац, на горенаведе-
ну адресу. Документација се предаје лично или 
путем препоручене пошиљке са назнаком “За 
јавни конкурс”. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у ори-
гиналу или овереној фотокопији, биће одбачене 
и неће се узимати у разматрање.

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.
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БЕОГРА Д

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28

Наставник наставних предмета: 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање – практична настава 
(19,23%), Агенцијско и хотелијерско 

пословање – практична настава 
у блоку (53,57%), Агенцијско 
и хотелијерско пословање – 

професионална пракса (28,57%) 
са радом у Школској радионици хотелу 

„Палас“, Топличин венац 23, у Београду, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник наставних предмета: 
Куварство – вежбе (90%), 

Националне кухиње – вежбе (10%) 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос про-
писани чланом 139 Закона о основама система 
образовања 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 пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају 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. Образовање 
наставника предметне наставе: одговарајуће 
високо образовање за обављање послова настав-
ника прописано је: чл. 140 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и вапитања: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 3) лице из става 1 тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
степен и врста образовања наставника и стручних 
сарадника прописани су и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада: Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021). Обавезно 
образовање за наставнике из чл. 140 Закона је и 
образовање из психолошких, педагошких и мето-

Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 953 | 29.09.2021.52

дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наведено образовање наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс 
кандидати достављају: кратку биографију; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе којом 
се потврђује стручна спрема прописана Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада: Трговина, 
угоститељство и туризам. 

За наставника: Агенцијско и хотелијерско посло-
вање, Професионална пракса (за образовне 
профиле туристичко-хотелијерски техничар и 
туристички техничар): дипломирани економиста; 
дипломирани туризмолог; дипломирани географ – 
туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); 
дипломирани економиста – менаџер за туризам, 
смер туристички менаџмент; дипломирани еко-
номиста – менаџер за хотелијерство, смер хоте-
лијерски менаџмент; дипломирани менаџер у 
туризму; дипломирани менаџер у хотелијерству; 
мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економије; мастер 
туризмолог, претходно завршене основне академ-
ске студије у области економије или географије; 
мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Тури-
зам и хотелијерство; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије у области 
географије, туризма и хотелијерства; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму: менаџер у тури-
зму или менаџер у хотелијерству.

За наставника куварства: виши стручни рад-
ник технологије куварства; гастролог; менаџер 
хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни 
радник угоститељско туристичке струке, зани-
мање кулинарство; виши стручни радник у угос-
титељству, смер кулинарство; виши угоститељ; 
виши угоститељ-гастролог; виши стручни рад-
ник-комерцијалист угоститељства; комерцијалист 
угоститељства; виши стручни радник организа-
тор пословања у угоститељству-одсек кулинар-
ство; менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 
менаџер у гастрономији; струковни менаџер 
гастрономије; струковни економиста за туризам и 
угоститељство; струковни економиста на студијс-
ком програму – туризам и угоститељство; еконо-
миста за туризам и угоститељство; дипломирани 
менаџер гастрономије; дипломирани менаџер 
гастрономије; дипломирани економиста – 
менаџер за хотелијерство, на смеру хотелијерски 
менаџмент, ако су на студијама изучавани настав-
ни садржаји из области предмета; дипломирани 
економиста – менаџер за хотелијерство, ако су 
на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму: менаџер у гастро-
номији; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програ-
му Туризам и хотелијерство, ако су у току студија 
изучавани наставни садржаји из области предме-
та; струковни менаџер у туризму и угоститељству, 
ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; специјалиста струковни економиста за 
пословну економију и менаџмент угоститељства и 
гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји 
из области предмета. Лице мора имати претходно 
стечено средње образовање за образовни про-
фил, односно смер: кувар, кувар техничар, техни-
чар кулинар или кулинарски техичар.

Кандидати достављају: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
за образовни профил односно смер: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кулинарски техи-

чар (за кандидате који конкуришу за наставника 
куварства). Уколико поседују, учесници конкурса 
за радно место наставника достављају и оригинал 
или оверену фотокопију исправе којом доказују 
да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; оригинал или оверену фотокопију: уве-
рења о држављанству Републике Србије; уверење 
надлежних органа да лице није осуђивано пра-
воснажном судском пресудом са правним после-
дицама у смислу чл. 139 став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања и да 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, издато након расписивања кон-
курса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. 
Учесник конкурса који не жели сам да прибави 
и достави доказе о испуњености услова који се 
могу прибавити по службеној дужности, попуњава 
Изјаву у којој даје сагласност да се његов ЈМБГ 
користи искључиво у сврху прикупљања података 
који се односе на доказе које учесник конкурса не 
жели сам да прибави (нпр. уверење о држављан-
ству, извод из књиге рођених...). Формулар изјаве 
се може преузети на званичној интернет страни-
ци школе или у згради Угоститељско-туристичке 
школе у Београду у периоду од 08.00 до 14.00 
часова. Кандидати достављају попуњену и потпи-
сану изјаву уз потребну документацију, благовре-
мено, на адресу школе. Документација се предаје 
или путем поште доставља на наведену адресу 
Угоститељско-туристичке школе, на петом спра-
ту, канцеларија бр. 28. Неблаговремене пријаве 
као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника не овереном документацијом, неће 
бити узете у разматрање. Контакт особа: секретар 
школе Снежана Басарић, дипл. правник, телефон: 
011/2633-250, 011/2631-899.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама економске струке у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ (економски факултет); 
изузетно: 2) стечено високо образовање економ-
ске струке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању од две 
године по прописима пре 2005. године. Захтевана 
додатна знања: знање рада на рачунару, програм-
ски пакет MS Office, знање енглеског језика. Опис 
послова дат је у Општем акту Хемијског факултета 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору. Пријаве на оглас са кратком биогра-
фијом и доказима о испуњености услова (дипло-
ме о одговарајућем образовању, знању енглеског 
језика и сл., извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), достављају се елек-
тронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, 
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“
11080 Земун, Добановачки пут 107

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1) 
подтачка (1) и (2) и тачка 2) и став 2 (изузетно 

став 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена – мастер акедемске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (став 2 – мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали основно образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога; 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); да је прошао обуку и има 
положен испит за директора установе, у складу 
са законом (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
(лиценца); оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); доказ о радном 
стажу од најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци) се подноси пре закљу-
чења уговора о раду; уверење о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од шест месеци); уверење да се код вишег 
и основног суда не води кривични поступак и да 
није донета правоснажна пресуда и да се пред 
вишим јавним тужилаштвом и основним јавним 
тужилаштвом не води истрага и не спроводе 
истражне радње (не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику; доказ о резултату стручно-педагошког 
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надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) уколико га поседује; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидате на 
конкурсу, који су претходно обављали дужност 
директора школе; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса слати на адресу школе, са назнаком „Кон-
курс за директора школе“. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 011/3170-491.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
11080 Земун, Емилије Јакшић 31А

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 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): 1. да има 
одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) под тачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Дужност директора шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, у складу са одред-
бом члана 140 Закона; оверену копију дозволе 
за рад наставника и стручног сарадника; овере-
ну копију положеног испита за директора (ако 
је кандидат поседује); доказ о радном стажу на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом; уверење да кандидат није правоснаж-
ном пресудом осуђиван за кривично дело утврђе-
но чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора школе“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације могу се добити на 
тел. 011/3752-300.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

Раковица
тел. 011/3594-104

e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Наставник предметне наставе  
за предмет математика

са одељењским старешинством,  
у посебним условима,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) одгова-
рајуће образовање из чл. 140, 141 и 142 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 у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 
11/2016 и 14/2020), односно следеће: професор 
математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани дефектолог са завршеном вишом педа-
гошком школом, група математика; дипломирани 
дефектолог – олигофренолог са савладаним про-
грамом методике наставе математике. Наставни-
ци поред стручне спреме предвиђене у ставкама 
1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Кандидат треба и да: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 

пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о 
одговарајућем образовању (оригинал или овере-
ну копију дипломе или уверења), доказ односно 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку); доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључивања уговора о раду.

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством,  

у посебним условима,  
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) одгова-
рајуће образовање из чл. 140, 141 и 142 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 у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментално оме-
тене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016 
и 14/2020) – дипломирани дефектолог – оли-
гофренолог; 2) да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
биографију (CV), доказ о одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверену копију дипломе или 
уверења), доказ односно уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције МУП-а РС (ори-
гинал, да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о знању српског језика 
– достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику; доказ 
о здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључивања 
уговора о раду.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности врши надлеж-
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на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узима-
ти у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња занатска школа, 11090 Београд – Ракови-
ца, Вукасовићева 21а. Лице задужено за додат-
не информације: Владимир Јовановић (секретар 
школе), телефон: 011/3594-104.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Асистент за ужу научну област 
Геоинформатика

на одређено време од три године

2. Доцент за ужу научну област 
Геодетски премер

на одређено време од пет година

3. Доцент за уже научне области 
Управљање непокретностима и 

Геодетски премер
на одређено време од пет година

4. Доцент за ужу научну област 
Теоријска и физичка геодезија
на одређено време од пет година

5. Доцента за ужу научну област 
Металне конструкције

на одређено време од пет година

6. Доцент за ужу научну област 
Грађевински материјали, 

технологија бетона и испитивање 
конструкција

на одређено време од пет година

7. Доцент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од пет година

Општи услови за радно место 1: VII/1 степен стру-
чне спреме из научне области за коју се бира – 
студент докторских студија, у складу са чланом 84 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 
67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. 
закон), 11/2021-3, 67/2021-3, 67/2021-7).

Општи услови за радна места 2, 3, 4, 5, 6, 7: VIII 
степен стручне спреме, докторат из уже научне 
области за коју се кандидат бира.

ОСТАЛИ УСЛОВИ: Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Београду и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Бео-
граду, као и других општих аката Универзитета 
и Факултета. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак науч-
них радова и оверен препис диплома. Кандида-
ти који конкуришу за место асистента обавезно 
достављају и потврду да су студенти докторских 
студија. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Процесна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени члановима 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII 
степен стручне спреме, доктор наука и дру-
ги услови утврђени члановима 74 и 75 Зако-
на о високом образовању и чланом 132 Статута 
Машинског факултета.

3) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Бродоградња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени члановима 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије дипло-
ма стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о држављанству, спи-
сак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта 
Машинског факултета, линк: http: //www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-
izvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак радо-
ва доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљи-
це Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд
Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор  
за уметничку област Глума  
– наставни предмет Глума

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, 
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из 
области Глуме ФДУ или дипломирани глумац ФДУ.

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Позоришна и 
радио режија – наставни предмети 

Основи позоришне режије  
и Режија кроз медије

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, 
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из 
области Позоришне и радио режије ФДУ или 
дипломирани позоришни и радио редитељ ФДУ.

Доцент за уметничку област Глума  
– наставни предмет Глума

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, 
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из 
области Глуме ФДУ или дипломирани глумац ФДУ.

Доцент за уметничку област Глума  
– наставни предмет Сценски покрет

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, 
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из 
области Глуме ФДУ или дипломирани глумац ФДУ.

Доцент за научну област Менаџмент 
и продукција позоришта, радија 
и културе, наставни предмети на 

основним студијама – прва година: 
Основи позоришне продукције 
1 и 2, друга година: Позоришна 

продукција и позоришни модели 
3 и 4, трећа година: Менаџмент 
позоришних фестивала 5 и 6, 
четврта година: Позоришна 

продукција – савремени позоришни 
системи, Пројекат, на мастер 

студијама – Савремени менаџмент 
позоришта 1, Менаџмент позоришта 

2 и Развој позоришне публике
УСЛОВИ: доктор наука менаџмента културе и 
медија.

Асистент за уметничку област Глума 
– наставни предмет Глума

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни 
уметник из области Глуме ФДУ или дипломира-
ни глумац ФДУ, уписане докторске академске 
студије ФДУ.

Асистент за уметничку област 
Позоришна и радио режија – 

наставни предмет Позоришна режија
УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни умет-
ник из области Позоришне и радио режије ФДУ 
или дипломирани позоришни и радио редитељ 
ФДУ, уписане докторске академске студије ФДУ.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом при- 
јављивања подносе пријаву на конкурс, дипло-
му о завршеним студијама и радну биографију 
на прописаном обрасцу 2. Избор се врши пре-
ма Закону о високом образовању, Статуту ФДУ, 
Минималним условима за избор наставника на 
Универзитету и Минималним условима за избор 
наставника ФДУ у Београду. Рад се заснива на 
одређено време са пуним радним временом.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688, 3243-813

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
и др. закони, 10/19, 6/20): 1. да има одговарајуће 
образовање, и то: а) одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине или одговарајуће научне односно 
стручне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета на основним студијама, у складу 
са прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005 године; 2. да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испи; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано 
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правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од две 
године од дана ступања на дужност положи наве-
дени испит); 7. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да 
зна српски језик – образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Комисија за избор дирек-
тора цениће и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора о раду установе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2. оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника, односно струч-
ног сарадника; 3. доказ да има најмање осам годи-
на рада у установи у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 
4. оригинал доказ или оверену фотокопију доказа 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); 5. доказ о знању српског језика (канди-
дати који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); 6. доказ да 
има обављену обуку и положен испит за директо-
ра (уколико је кандидат поседује); 7. доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); 8. доказ да није правноснажно осуђиван 
за привредни преступ (не старији од 6 месеци); 
9. доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); 10. доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата – извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај); 11. 
лекарско уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 1 месец); 12. доказ о 
дужини радног стажа у области образовања и вас-
питања (потврда о најмање осам година радног 
стажа у области образовања и васпитања након 
стицања услова за рад); 13. фотокопију, односно 
очитану личну карту; 14. могуће доказе о органи-
заторским и другим квалитетима неопходним за 
обављање послова директора; 15. визију и план 
будућег развоја школе за период од 4 године; 16. 
радну биографију. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) кан-
дидат је дужан да достави пре закључења угово-
ра о раду. Решење о именовању директора доно-
си надлежни министар у року од 30 дана од дана 
пријема документације, о чему школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доставити са 
назнаком: „Пријава на конкурс за директора шко-
ле“, препорученом поштом или лично секретару 
школе, од 8.00 до 15.00 часова, на наведену адре-

су, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Ближа обавештења могу се добити на тел. 
011/3238-688, код секретара школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Просторно планирање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области Простор-
но планирање.

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Геологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области Геологија. 

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
– др. закон), Статутом Географског факултета, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о изменама и допунама Правилника 
о минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о измени и допуни Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак 
научних радова, радови, уверење о држављанству, 
оверене копије диплома о завршеним претходним 
степенима студија и оверена копија дипломе о 
стеченом научном називу доктора наука из научне 
области за коју се бира), достављају се у писаној и 
електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену адре-
су Факултета, канцеларија 10, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

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

Конкурс објављен 09.06.2021. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се за радно место: 
доцент за ужу научну област Јапанологија, пред-
мет Јапански језик и књижевност, на одређено 
време од 5 година.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА

ИНФОРМАЦИОНЕ И 
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11000 Београд, Здравка Челара 16 

Виши предавач за ширу научну 
област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
област Интернет технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 

72 став 4 Закона о високом образовању; кан-
дидат мора имати завршене академске студије 
трећег степена, односно стечен научни назив 
доктора наука у области за коју се бира, однос-
но у одговарајућој научној области, који је сте-
чен на акредитованом универзитету и акредито-
ваном студијском програму у Републици Србији 
или диплому доктора наука из области за коју се 
бира, односно одговарајуће научне области сте-
чену у иностранству, признату (нострификовану) 
у Републици Србији; кандидат мора поседовати 
склоности и способности за наставни рад; ако је 
кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности 
Академије, односно Високе школе за информацио-
не и комуникационе технологије у Београду; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса у обезбеђивању стручног, односно 
научно-наставног подмлатка; кандидат мора има-
ти објављена најмање два научна, односно струч-
на рада у међународним, односно домаћим науч-
ним, референтним часописима или зборницима са 
научних, односно стручних скупова, са рецензија-
ма, из научне, односно стручне области за коју 
се бира; кандидат мора имати најмање пет рефе-
ренци из научне, односно стручне области за коју 
се бира, између следећих референци: научни, 
односно стручни радови објављени у међународ-
ним или домаћим научним часописима или збор-
ницима са научних, односно стручних скупова, са 
рецензијама; објављен уџбеник, практикум, при-
ручник, збирка задатака, монографија, прегледни 
чланак, учешће у развоју нових производа или 
битних побољшања постојећих производа или 
нових технологија, признати патенти, софтверска 
решења; најмање две године радног искуства у 
настави са студентима у високом образовању или 
најмање пет година радног искуства на стручним 
пословима примерено области за коју се бира. 

Асистент за ширу научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област  
Интернет технологије

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у 
области за коју се бира, на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив у области за коју 
се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; канди-
дат мора да је сваки од претходних нивоа сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8); кандидат мора имати статус студента на сту-
дијама трећег степена – докторским студијама у 
области за коју се бира; кандидат мора поседова-
ти склоности и способност за наставни рад; ако је 
кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности 
Академије, односно Високе школе за информацио-
не и комуникационе технологије.

Сарадник у настави за ширу 
научну област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа 

област Интернет технологије
на одређено време од три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене основне студије са просеч-
ном оценом најмање осам (8); кандидат мора има-
ти завршене основне студије у области за коју се 
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бира, на акредитованој високошколској установи 
и акредитованом студијском програму у Репуб-
лици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив у области за коју се бира стечен 
у иностранству, који је признат (нострификован) 
у Републици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на студијама мастер академским или 
мастер струковним студијама у области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и 
способност за наставни рад; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, мора имати 
позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада; ако постоје елемен-
ти за оцењивање, позитивна оцена доприноса 
развоју наставе и других делатности Академије, 
односно Високе школе за информационе и кому-
никационе технологије. 

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно 
свих наставничких и сарадничких звања у погле-
ду којих се расписује овај конкурс, обављаће се у 
седишту Одсека Висока школа за информационе 
и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, 
Београд, Република Србија. Пријаве на конкурс за 
наставничка и сарадничка звања за која је распи-
сан овај конкурс, могу се поднети најкасније у року 
од десет дана, рачунајући од дана објављивања 
овог конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс 
се могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак – петак), од 10 до 14 часова или 
послати путем поште, на адресу: Висока школа 
за информационе и комуникационе технологије, 
Здравка Челара 16, 11000 Београд. Пријаве посла-
те поштом морају стићи у Одсек Висока школа 
за информационе и комуникационе технологије 
до истека наведеног рока за конкурисање, иначе 
ће се сматрати неблаговременим и биће одбаче-
не. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве 
на овај конкурс, као и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, биће одбачене. Кон-
такт особа за давање обавештења о конкурсу: 
Марија Јокић Целић, marija.jokic.celic@ict.edu.rs, 
Здравка Челара 16 Београд. Пријава на конкурс 
мора обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање наставничког или сарадничког 
звања (односно радног места) за које кандидат 
конкурише, што подразумева обавезно навођење 
назива наставничког, односно сарадничког звања 
за које се конкурише и редног броја под којим је 
у овом конкурсу наведено, и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз 
пријаву на конкурс се обавезно достављају и сле-
дећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о 
неосуђиваности за напред наведена кривична дела 
(из члана 72 став 4 Закона о високом образовању). 
Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не 
буде издато до затварања овог конкурса, канди-
дати приликом пријаве на конкурс достављају 
потврду да су поднели захтев за издавање тог уве-
рења, док само уверење о неосуђиваности треба 
да доставе без одлагања, а морају га доставити 
најкасније до дана заснивања радног односа; ове-
рене фотокопије високошколских исправа о сте-
ченом степену потребног, односно одговарајућег 
високог образовања, који је прописан као услов за 
избор у наставничко, односно сарадничко звање 
за које се конкурише. Подносе се оверене фото-
копије диплома са свих нивоа студија које је кан-
дидат завршио; уверење високошколске установе 
о томе да кандидат има статус студента који је 
прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (за звање асистента статус 
студента на докторским студијама); извод из мати-
чне књиге рођених (или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (или оверену фотокопију); 
радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, одго-
варајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне установе на 
којој је кандидат обављао досадашњи наставни, 
односно педагошки рад, резултати студентских 
анкета и слично); одговарајуће доказе о објавље-

ним радовима, када је објављивање одређеног 
броја радова наведено као услов; одговарајуће 
доказе о поседовању захтеваног радног искуства; 
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно о 
поседовању захтеваних стручних знања, вешти-
на, односно компетенција, када је то наведено као 
услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде 
и слично). Процена испуњености општих и посеб-
них услова за избор у наставничко или сарадничко 
звање у погледу којих се расписује овај конкурс, 
вршиће се на основу доказа које кандидати при-
лажу уз пријаву на конкурс и у складу са Пра-
вилником о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије. Кандидат који поднесе бла-
говремену, уредну и потпуну пријаву на овај кон-
курс и за кога се, на основу доказа приложених 
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава 
потребне услове за избор у звање у погледу кога 
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену одржавања провере оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, однос-
но компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи. 

ВРТИЋ „ДЕТЛИЋ“
11080 Земун – Алтина
Добановачки пут 34

Васпитач деце предшколског узраста
у мешовитој вртићкој групи,  

на одређено време од 11 месеци

УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме; 
комуникацијске вештине; лиценца и радно иску-
ство су пожељни, али нису услов. Рад у сменама. 
Пробни рад два месеца. Рок за пријављивање до 
30.09.2021. Контакт: 011/3731-164, detlicvrtic@
gmail.com.

Медицинска сестра – васпитач
за послове неге и васпитања у јасленој 
групи, на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен; 
комуникацијске вештине; лиценца и радно иску-
ство су пожељни, али нису услов. Рад у сменама. 
Пробни рад два месеца. Рок за пријављивање до 
30.09.2021. Контакт: 011/373-11-64, detlicvrtic@
gmail.com

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА “ВИЛИН ВРТ”

11090 Београд – Раковица
Матије Гупца 44

тел. 065/514-94-21, 060/392-4449 
e-mail: tijana.dora@gmail.com 

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19, 27/18 – др. 
Закон и 6/20): да има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, педагога или пси-
холога стечено: 1. на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-

но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, с тим да студије 
првог степена морају бити из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има положен испит за директо-
ра установе. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у 
законском року. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: одштампан, попуњен и 
потписан пријавни формулар са званиче стране 
МПНТР; оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту за наставника, односно струч-
ног сарадника (дозволу за рад); потврду о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима – доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора којим се регулише статус изабра-
ног директора; уверење из казнене евиденције 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци, оригинал или оверена копија); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(достављају само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе), уве-
рење о положеном испиту за директора устано-
ве (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за дирек-
тора школе), доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора. Сва потребна 
документација се подноси у оригиналу или ове-
реним копијама. Пријава на конкурс, са докази-
ма, подноси се поштом или лично на адресу шко-
ле: ОШ „Др Арчибалд Рајс“, Патриса Лумумбе 5, 
11060 Палилула – Београд, са назнаком „Конкурс 
за директора“. За све додатне информације кон-
тактирати секретара школе на број телефона 
011/2772-563. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања кокурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст 
Телекомуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 - др. закон, 11/2021 - аутентично тума-
чење и 67/2021), подзаконским актима, условима 
предвиђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eлeктрoeнeргeтски систeми
на одређено време од 3 године

2 извршиoцa

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020-др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење 
и 67/2021), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Београду 
и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: Oбнoвљиви извoри 
eнeргиje, Eлeмeнти eлeктрoeнeргeтских систeмa, 
Рeгулaциja eлeктрoeнeргeтских систeмa, Рaзвoд-
нa пoстрojeњa и Дистрибутивнe и индустриjскe 
мрeжe.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

1. Редовни професор за ужу научну 
област Експлоатација и управљање 

путевима

2. Редовни професор за ужу научну 
област Поштански саобраћај  

и мреже

3. Редовни професор за ужу научну 
област Аеродроми и безбедност 

ваздушне пловидбе

4. Ванредни професор за ужу научну 
област Немачки језик

на одређено време од 5 година

5. Доцент за ужу научну област 
Експлоатација, аутоматизација  

и информатизација  
поштанског саобраћаја

на одређено време од 5 година

6. Доцент за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 5 година

7. Асистент за ужу научну област 
Управљање процесима  

у водном саобраћају
на одређено време од 3 године

8. Асистент за ужу научну област 
Oперациона истраживања  

у саобраћају
на одређено време од 3 године

9. Сарадник у настави за ужу научну 
област Управљање и симулација

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и радове) достави-
ти на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, 
Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру,  

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и чланом 
85 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Ста-
тутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21) 
и Правилником о условима, начину и поступку 
за избор и заснивање радног односа сарадника 
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак радова), оверене копије диплома и 
оверена копија уверења о држављанству, подно-
се се на адресу: Универзитет у Београду - Архи-
тектонски факултет, Булевар краља Александра 
73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Архитектонско конструктерство и 

конструктивни системи
на Департману за архитектектонске 

технологије, на одређено време,  
на период од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), чланом 
74 Законa о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
- др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 
и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 
2014/20 и 217/20), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду („Гласник УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом 
Универзитета у Београду - Архитектонског факул-
тета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника на Факулте-
ту (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о 
минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду - Архитектон-
ском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци), подносе се на адресу: Универзи-
тет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар 
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана, од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник разредне наставе
на одређено време

3. Наставник српског језика
на одређено време

4. Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год; 
лице из подтачке (1) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да лице није правноснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора 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 мита 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) држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика. Кандидат, наставник или стручни 
сарадник, мора имати стечено средње, више или 
високо образовање на српском језику, или има-
ти положен испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Послода-
вац ће одлуку о расписивању конкурса пријави-
ти Националној служби за запошљавање, у скла-
ду са Законом. Слободне послове из тачке 1 ове 
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одлуке послодавац ће огласити у листу „Послови“. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити: 1. оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним студијама, 
оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер 
академским студијама, односно оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама у четворо-
годишњем трајању по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
год.; 2. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за 
кандидате који нису приправници); 3. уверење о 
држављанству, оверена фотокопија; 4. извод из 
матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 5. 
уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном судском пресудом за кривична дела из тач-
ке 3) услова конкурса, не старије од 6 месеци; 
6. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду. Знање 
језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, 
осим за кандидате који су стекли образовање 
на српском језику. Решење о избору кандидата 
доноси Конкурсна комисиjа у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а 
након добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Основ-
на школа „Бранко Радичевић“ у Батајници, као 
руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за 
заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или 
случајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног 
и мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић“ 11273 Батај-
ница, Браће Михајловић Трипић 2.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
08.09.2021. године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/2462-284, 011/3970-140 

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа, прописаних Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18, 
10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни. гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21) 
и Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ “Ђура Даничић” 
Београд, дел. бр. 343/1 од 29.09.2020. године, и 
то да: 1) има одговарајуће образовање (за струч-
ног сарадника-педагога: прописано чл. 140 Зако-

на о основама система образовања и васпитања, 
као и чл. 6. ст. 1. тачка 1. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2. пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Потребна документација коју треба достави-
ти: пријавни формулар, радна биографија (CV), 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, издатог на про-
писаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а 
о неосуђиваности, као доказ да кандидат који се 
јавља на конкурс није лице осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело из тачке 3 
- оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци. Лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика, са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле и која утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључиво свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти (“Сл. гл. РС”, 87/18). Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, лично у секрета-
ријат школе или на адресу: Основна школа „Ђура 
Даничић”, Мештровићева 19а, 11000 Београд. 
Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе на телефон: 011/3970-140.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100
www.rgf.bg.ac.rs

Редовни професор уа ужу научну 
област Механика стена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 
10 Закона о високом образовању и одредбама 
члана 1, 6, 24 и 26 Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти достављају списак стручних радова, диплому 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу 
на међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или монографији, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству

Ванредни професор за ужу научну 
област Инжењерство нафте и гаса

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 
став 8 Закона о високом образовању и одредба-
ма члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти достављају списак стручних радова, диплому 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу 
на међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или монографији, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству

Доцент ужу научну област 
Инжењерска геологија, геомеханика 

и геотехничко инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 
6 Закона о високом образовању и одредбама чла-
на 1, 6, и 24 Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Радни однос заснива се, са пуним радним време-
ном, на одређено време од пет година. Уз пријаву 
са биографијом кандидати достављају списак 
стручних радова објављених у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама, диплому о 
одговарајућој стручној спреми, изјаву о изворнос-
ти, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству.

Асистент за ужу научну област 
Механизација у рударству и 

енергетици
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8,00 или кандидат који 
има академски назив магистра наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације. Наве-
дени услови утврђени су одредбама чл. 84 ст. 
1 и ст. 2 Закона о високом образовању. Доста-
вити пријаве са прилозима: биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним доктор-
ским академским студијама или доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације за канди-
дате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству.

Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: Пријаве са прилозима доставити на 
адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 
11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од 
дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/309-2999

Редовни професор за ужу научну 
област Међународне студије

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен 
стручне спреме, односно докторат наука из уже 
научне области за коју се бирају, као и да испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Службени гласник 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), 
Статутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање редовног про-
фесора и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192. од 01.07.2016, 195. од 22.09.2016, бр. 197. од 
20.03.2017, бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 
21.05.2018. године).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен препис 
диплома и додатака диплома/уверења о положе-
ним испитима свих нивоа студија, очитана/копија 
личне карте кандидата, списак научних и струч-
них радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима), достави-
ти 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 електронском облику дос-
тупна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаго-
времено достављене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област 
Политичка теорија, политичка 

историја и методологија  
политичких наука

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 Законом о високом 
образовању (“Службени гласник 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), Статутом Универзитета у Београду и 
Факултета политичких наука за избор у звање 
доцента и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192. од 01.07.2016, 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).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен препис 
диплома и додатака диплома/уверења о поло-
женим испитима свих нивоа студија, очитана/
копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и друге 
доказе у складу са напред наведеним актима), 
доставити на адресу Факултета политичких нау-
ка, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са 
доказима кандидат доставља и својеручно потпи-
сану изјаву о изворности која је у електронском 
облику доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010. 
Кандидатима који поднесу благовремене и пот-
пуне пријаве и који испуњавају услове конкурса 
организоваће се приступно предавање у складу 

са Одлуком о извођењу приступног предавања 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду” бр. 195. од 22.09.2016. године, 
са изменама и допунама). Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у чл. 122 и 139 и чла-
на 140 ставови 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), у даљем тексту Закона. За директора 
школе може бити изабрано лице које има одго-
варајуће високо образовање стечено на: 1) сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове за наставни-
ка те врсте школе и подручје рада, за педагога 
и психолога школе; дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника васпитача и стручног сарадника; обу-
ку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), као 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора школе. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем, из чла-
на 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: 1) биографске податке, односно биографију; 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; 3) оверен препис уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); 4) обуку и положен испит за 

директора; 5) потврду да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог образовања (не ста-
рије од 6 месеци), односно за лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да 
има најмање 10 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 6) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду); 7) уверење из суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 8) уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3 
Закона (не старије од 6 месеци); 9) уверење о 
држављанству (оригинал или оверана фотокопија 
да није старија од 6 месеци); 10) извод из мати-
чне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија 
да није старије од 6 месеци); 11) оквирни план и 
програм рада директора школе за време трајања 
мандата од 4 године, као и остала документа која 
могу послужити као доказ о стручним и органи-
заторским способностима; 12) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора кандидата; 13) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, уколико се на 
конкурс појави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе; 14) доказ да зна 
језик на којем се остварује васпитно-образова-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; 15) формулар за пријаву 
на конкурс скинут са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу школе, у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе“, 
лично или поштом. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве на конкурс се неће разматрати, као 
и фотокопије докумената која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, радним данима од 9.00 до 14.00 часова, 
на телефон 011/3983-590.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-800

Ванредни професор за ужу научну 
област Управљање системима
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Статутом Универзитета, Стату-
том Факултета и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Факултету: у звање 
ванредног професора може бити изабрано лице 
које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8), односно које 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив док-
тора наука; има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама; има и више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области, 
објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, оригинал-
но стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење или 
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учешће у научним пројектима, објављен уџбеник 
или монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима и способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област 
Моделирање пословних система  

и пословно одлучивање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: у звање доцен-
та може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оценом 
најмање осам (8), односно које има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука; и 
има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама, и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву при-
ложе: ванредни професор - диплому о завршеним 
претходним степенима студија са просечном оце-
ном и стеченом научном називу доктора наука из 
одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове; доцент - диплому о завр-
шеним претходним степенима студија са просеч-
ном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биогра-
фију, списак радова и саме радове. Напомена: сви 
прилози достављају се архиви Факултета, поред 
папирне и у електронској форми. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Оглашава радна места за за избор 
сарадника ван радног односа 

(демонстратора), на одређено време,  
за школску 2021/22. годину, за

Ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Шпански језик

3 извршиоца

Ужу научну област Хиспанистика, 
предмет Шпанска књижевност

Ужу научну област Синологија, 
предмети Савремени кинески језик 
Г-3 и Савремени кинески језик Г-4

Ужу научну област  
Српска књижевност, предмет 

Народна књижевност

Ужу научну област Романистика, 
предмет Француски језик

2 извршиоца

Ужу научну област Англистика, 
предмет Савремени енглески

5 извршилаца

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег сте-
пена, под условом да је на студијама првог сте-
пена студија остварио најмање 120 ЕСПБ бодова 
са укупном просечном оценом најмање (8). Кан-

дидати подносе пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Редовни професор за ужу 
научну Хиспанистика, предмет 
Хиспаноамеричка књижевност

Редовни професор за ужу научну 
област Бохемистика, предмет  

Чешка књижевност

Ванредни професор за ужу научну 
област Бохемистика, предмет  

Чешка књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Русистика, предмет  

Руска књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Општа 
лингвистика, предмети Синтакса и 

Ареална лингвистика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет  
Руска књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду. Кандидати подносе и 
потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузе-
ти са сајта Универзитета у Београду http: //bg.ac.
rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област 
Хунгарологија, предмет  

Мађарски језик и књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Неохеленистика, предмети  
Грчка књижевност 5, Грчка 

књижевност 6, Грчка књижевност 7  
и Грчка књижевност 8

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам) и који показује сми-
сао за наставни рад или магистар наука из научне 
области за коју се бира коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању и Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет  

Немачки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну 
област Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мас-
тер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) 
(филолошки или њему одговарајући факултет), 
општи успех на основним студијама најмање 8, 
објављени стручни, односно научни радови, рад-
но искуство у настави. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању и Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Романистика, предмет  

Француски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мас-
тер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) 
(филолошки или њему одговарајући факултет), 
општи успех на основним студијама најмање 8, 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће 
дисциплине стечене у земљи или решења о при-
знавању стране високошколске исправе о одгова-
рајућој стручној спреми, списак радова и радове, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија) и уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија), на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАГНОЛИЈА”

11000 Београд, Радослава Грујића 7

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 човечносги и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављансгво 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се осгварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат мора да има: више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије) на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста; 
средње образовање у складу са посебним зако-
ном, о чему као доказ прилаже оверену копију 
дипломе остеченој стручној спреми медицинске 
сестре - васпитача.

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
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студије, специјалистичке академске студије), сту-
дијама у трајању од 3 године, више образовање, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
- васпитач, у складу са Законом, прописани чла-
ном 141 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на 
мејл-адресу: u.velickovic@magnolijavrtic.rs, a кан-
дидати који уђу у ужи избор накнадно ће доста-
вити осталу потребну документацију.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11

тел. 019/548-474

Наставник клавира
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и члана 17 тачка 1.3.1. Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних 
места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ у 
Неготину. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће 
образовање: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар – пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник – професионални статус: клавириста; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (утврђује се нак-
надно, пре закључења уговора); 3) потврду да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и руч-
но потписан пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из МК рођених и уверење о држављанству 
РС, не старије од шест месеци; уверење о неос-
уђиваности и уверење да се против њих не води 
истрага (не старије од 6 месеци); лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику; кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу или доставити лич-
но. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе или на телефон: 
019/548 474. 

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“
32000 Чачак

Булевар Вука Караџића бб
тел. 032/322-556

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове  
– материјални књиговођа

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава следеће услове, 
и то: 1) да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о организацији и системати-
зацији послова Предшколске установе „Радост“ 
Чачак: средње образовање економске струке (IV 
степен); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије и 5) да зна српски језик. Кандидат 
треба да испуњава и посебан услов: знање рада 
на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развој. Уз попуњен пријавни 
формулар и кратку биографију, кандидат подно-
си следећу документацију, као доказе о испуње-
ности услова за пријем у радни однос: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања – издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању српског језика 
издат од одговарајуће установе (подноси канди-
дат који образовање није стекао на српском јези-
ку). Услов да кандидат поседује психичку спо-
собност за рад са децом проверава се тако што 
се кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Доказ који се 
односи на физичку и здравствену способност за 
рад са децом прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се поштом на горе наведену адресу 
или непосредном предајом у просторијама управе 
(објекат „Сунце“), радним даном од 8.00 до 13.00 
часова, у затвореној коврти са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место – референт за финан-
сијско-рачуноводствене послове / материјални 
књиговођа – не отварати“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020), 
и то да је кандидат стекао високо образовање: 

1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) услови 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Општи услови 
у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 
10/2019) и то: а) да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да 
има држављанство Републике Србије; г) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; д) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Посебан услов: да кандидат 
има положен испит за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (лиценцу).

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) пријавни формулар Министарства 
просвете; 2) очитану личну карту или фотокопију; 
3) пропратно писмо и CV; 4) оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, оригинал или фотокопију која није 
старија од 6 месеци); 6) извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) 
уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, ори-
гинал или оверену фотокопију, 8) фотокопију оба-
вештења о положеном испиту за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности доставља се непосредно пре закљу-
чења уговора о раду (оригинал или оверена фото-
копија). Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања овог огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно у 
секретаријату школе, сваког радног дана од 8.00 
до 13.00 часова или слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, Чачак, Цара Душана 25, са назнаком 
„За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“
32300 Горњи Милановац

Вука Караџића 3

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон 
и 6/20): 1. да има одговарајуће образовање за 
наставника ове врсте и подручја рада (Машин-
ство и обрада метала; Електротехника; Хемија, 
неметали и графичарство, педагога или психоло-
га школе), стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, с тим 
да студије првог степена морају бити из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). Уз пријаву на кон-
курс (образац се преузима са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) кандидат је у обавези да приложи: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена копија), 2. уверење о положеном испи-
ту за лиценцу, стручном испиту за наставника, 
односно стручног сарадника (дозволу за рад), 3. 
потврду о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, 4. лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора, којим се 
регулише статус изабраног директора, 5. уве-
рење из казнене евиденције у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци) и доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак нити подигнута оптужница за 
кривична дела наведена у конкурсу (не старије 
од 6 месеци); 6. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), 7. доказе о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
их поседује, 8. доказе о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (достављају само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве), 9. уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе), 10. доказ о знању 
српског језика (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику), 11. биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и програмом рада директора 
школе. Сва потребна документација се подно-
си у оригиналу или овереним копијама. Пријава 
на конкурс, са доказима, подносе се лично или 
поштом на адресу школе: Техничка школа „Јован 
Жујовић”, Вука Караџића 3, 32300 Горњи Милано-
вац. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања кокурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва финансијско-рачуноводственог аналитича-
ра може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: 1. има одговарајуће високо 
образовање стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик (образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја – део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку био-
графију; 3. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми или уверење о стеченом 
високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје 
МУП); 7. уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак; 8. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у установу, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију“.

Возач
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва возача, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. има средње обра-
зовање; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3. није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја – део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку био-
графију; 3. оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје 
МУП); 7. уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак; 8. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време до 31.08.2022. 

године, ради замене запослене која 
је распоређена на место помоћника 

директора установе

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање 
са звањем васпитач; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја – део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверење о стеченом високом образо-
вању; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
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собности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у установу, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију”.

Домар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до повратка запосленог  
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва домара може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. има средње обра-
зовање; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3. није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја – део Ново на сајту, http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци-издаје МУП); 7. 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у установу, у затвореној коверти 
са назнаком: „За конкурсну комисију“.

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

са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање 
са звањем васпитач; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја – део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверење о стеченом високом образо-
вању; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у установу, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИША УРОШЕВИЋ“

35220 Рибаре, Цара Душана 146
тел. 035/274-040, 035/274-952
e-mail: skolaribare@gmail.com

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописа-
на Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019, 19/20) за тра-
жено радно место, односно да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 135 ст. 2, чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; наставник технике и техно-
логије: професор техничког образовања; профе-
сор технике, професор технике и информатике, 
професор информатике и техничког образовања, 
професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, профе-
сор техничког образовања и техничког цртања, 
професор техничког образовања и физике, про-
фесор физике и основа технике, професор тех-
ничког образовања и хемије, дипломирани педа-

гог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор физике и основа 
технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор политехнич-
ког образовања и васпитања, професор поли-
техничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике 
и графичких комуникација, професор производ-
но-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор основа тех-
нике и производње, професор политехнике, про-
фесор технике и медијатекарства, професор тех-
ничког образовања и медијатекар, дипломирани 
физичар – професор физике и основа технике за 
основну школу – мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу – мас-
тер, дипломирани професор технике и информа-
тике – мастер, дипломирани професор технике 
– мастер, мастер професор технике и информа-
тике, мастер професор информатике и технике, 
професор основа технике и информатике. Наставу 
из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу 
да изводе и лица која су завршила двопредмет-
не студије на факултету, ако су на том факултету 
савладала програм из тих предмета у трајању од 
осам семестара. Кандидат, поред одговарајућег 
образовања, мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да је држављанин Републике Србије, као 
и да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика.

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2019, 19/20) за тражено рад-
но место, односно да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 135 ст. 2, чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20), лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 
педагог; професор педагогије, дипломирани педа-
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гог – општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог – психолог, дипло-
мирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог – мастер. Кандидат поред одговарајућег 
образовања мора да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да је држављанин Републике Србије, као 
и да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да достави: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми, доказ 
да је држављанин Републике Србије (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); доказ 
да је пунолетан (оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених); да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима – на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи 
избор у надлежну Националну службу за запо-
шљавање; лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способност, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду; уверење – доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, при-
бавља кандидат из извода из казнене евиденције 
код Министарства унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; радну биографију – осим 
за лица која први пут заснивају радни однос – 
пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који се налази у делу „Ново на сајту“, а потреб-
ну документацију заједно са поуњеним пријав-
ним формуларом доставља школи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са документацијом којом се 
доказује испуњеност услова слати на адресу: ОШ 
„Љубиша Урошевић“, Цара Душана 146, 35220 
Рибаре или предати лично, радним даном од 9.00 
до 13.00 часова. Особа за контакт: Јасмина Стан-
ковић, секретар школе, телефон: 035/274-952.

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Максима Горког 1

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чланом 24 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 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
и следеће услове предвиђене чланом 139 Зако-
на 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): 
1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Испуњеност овог услова 
цениће се у складу са чланом 141 став 6 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доста-
ве формулар за пријаву на конкурс који могу 
преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а уз попуњен формулар кандидати достављају и 
кратку биографију и осталу документацију: ове-
рену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству – оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рена копија, уверење о некажњавању Министар-
ства унутрашњих послова – оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци, доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се обавља вас-
питно-образовни рад, доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора). Документа-
цију са формуларом за пријаву доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс за наставника математике“. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима.

Наставник немачког језика
на српском и мађарском наставном 

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чланом 24 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 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
и следеће услове предвиђене чланом 139 Зако-
на 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): 
1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 

11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (испуњеност овог услова цениће се у 
складу са чланом 141 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доста-
ве формулар за пријаву на конкурс који могу пре-
узети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а уз 
попуњен формулар, кандидати достављају и крат-
ку биографију и осталу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, 2. уверење о држављанству – ори-
гинал или оверена копија не старија од 6 месеци, 
3. извод из матичне књиге рођених – оригинал 
или оверена копија, 4. уверење о некажњавању 
Министарства унутрашњих послова – ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месеци, 
5. доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се обавља васпитно-образовни рад, 6. доказ 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доставља 
само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра). Документацију са формуларом за пријаву 
доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за наставника 
немачког језика“. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Светосавска 55

тел. 0230/422-275, 401-650

Наставник предметне наставе 
– наставник српског језика и 

књижевности
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижев-
ност; професор српског језика и српске књижев-
ности; професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; про-
фесор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 
професор југословенских књижевности; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Српска фило-
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логија: српски језик и књижевност; Српски језик 
и примењена лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); мастер про-
фесор књижевности и језика (србиста); мастер 
професор књижевности и језика - компаратиста; 
мастер професор предметне наставе. Лице које је 
стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник предметне наставе – 
наставник машинске групе предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; мастер 
инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне акадмеске студије у 
области машинског инжењерства.

ОСТАЛО: Кандидати морају да имају одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидати морају да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. На сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја постављен је формулар који 
се попуњава приликом пријављивања на конкурс 
за пријем у радни однос у установи. Формулар је 
доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз наведени 
формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе 
следећа документа: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
издатом након 01.03.2010. године, односно његову 
оверену фотокопију; уверење да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома издата на том језику или уверење да 
је лице положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Пријаве се 

подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати са назнаком „За 
конкурс“, на следећу адресу: Техничка школа, 
Светосавска 55, 23300 Кикинда.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 952, 
од 22.09.2021. године, поништава се у целости.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Наставник математике
на српском и мађарском наставном 

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

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 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) кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139. и члана 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, и 6/2020) и члана 2 став 1 
тачка 13 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 
13/18, 7/19, 3/20, 14/20 и 1/21); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способост за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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 којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела набројана у 
тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
попуњен пријавни формулар који је прописан од 
стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и налази се на сајту Министар-
ства.Копије морају бити оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба да 
достави школи пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: Сенћанска гимназија, Сента, Главни трг 
12. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/811-751.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица 
Филипа Вишњића бб.

тел.028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање доцента,  
за научну област Филолошке науке, 

ужу научну област  
Историја српског језика

Катедра за српски језик и књижевност, 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати за наставника треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 
74 и 75 Закона о високом образовању Републи-
ке Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон 
и 11/2021 - аутентично тумачење), чланом 139-
153 Статута Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици и Правилни-
ком о минималним условима за избор у звање 
наставника Филозофског факултета у Косовској 
Митровици. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе: биографију, оверене пре-
писе диплома о стеченим нивоима студија, спи-
сак објављених публикација, научних и стручних 
радова, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да против кан-
дидата није покренута истрага нити подигнута 
оптужница и друге доказе о испуњености услова 
конкурса. Кандидати су обавезни да доставе сву 
потребну документацију у електронској форми на 
ЦД-у и ПДФ формату. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска 
Митровица, са назнаком “За конкурс”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријаве је 8 (дана) од 
дана објављивања конкурса. Обавештења се могу 
добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

34227 Баточина, Краља Петра I бр. 73 
тел. 034/6842-324

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном 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), испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) има 
одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
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струковне и специјалистичке струковне студије), 
студије у трајању од три године или више образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020). Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати достављају 
потребну документацију: 1) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2) уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5) 
доказ да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику; 6) доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, 
са назнаком „За конкурс“, на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“, сваког радног дана, 
од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном 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), испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) да има одго-
варајуће средње образовање, медицинска сестра 
– васпитач, у складу са чланом 39 став 1 тачка 
1 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 
10/2019); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020). Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати достављају уста-
нови потребну документацију: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2) уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 
(оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; 6) доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом, са назнаком „За конкурс“, на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“, сваког радног дана, од 07.30 до 15.30 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Главни кувар – шеф кухиње
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном 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), испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020): 1) да има одго-
варајуће средње образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 

27/2018 – др. закон и 6/2020). Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати достављају уста-
нови потребну документацију: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2) уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5) 
доказ да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику; 6) доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, 
са назнаком „За конкурс“, на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“, сваког радног дана, 
од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Биологија, 
ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита  
животне средине

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време  

на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
биолошких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факулте-
та, Правилником о условима за избор наставни-
ка Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Сходно Упутству за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу, кандидат је обавезан да све докумен-
те којима се доказују његови биографски пода-
ци, као и обавезни и изборни елементи за избор 
у звање наставника предвиђени за одговарајуће 
научно поље, достави у електронском облику, на 
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тај начин што ће релевантна документа скенира-
ти у ПДФ формату, похранити у засебне фолде-
ре и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се 
доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Физика, 
ужа научна област Радијациона 

физика
у Институту за физику Факултета,  
на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или 
ниво 7.2 НОКС-а, магистар физичких наука, уз 
услов да је прихваћена тема докторске дисер-
тације, односно ниво 8 НОКС-а доктор физичких 
наука који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању и у наведеном звању 
провео највише један изборни период. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Факултета и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних задатака Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 

Математичка анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или 
ниво 7.2 НОКС-а, магистар математичких наука, 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисер-
тације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор матема-
тичких наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време на годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани инфор-
матичар са укупном просечном оценом најмање 
осам (8) на студијама првог степена и уписане 
мастер академске или специјалистичке студије. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Математика, ужа научна област 

Алгебра и логика
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани мате-
матичар са укупном просечном оценом најмање 
осам (8) на студијама првог степена и уписане 
мастер академске или специјалистичке студије. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 

избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну 
област Биологија, ужа научна област 

Физиологија биљака
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време  
на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
биолошких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факулте-
та, Правилником о условима за избор наставни-
ка Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Сходно Упутству за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу, кандидат је обавезан да све докумен-
те којима се доказују његови биографски пода-
ци, као и обавезни и изборни елементи за избор 
у звање наставника предвиђени за одговарајуће 
научно поље, достави у електронском облику, на 
тај начин што ће релевантна документа скенира-
ти, у ПДФ формату, похранити у засебне фолде-
ре и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се 
доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ“

34202 Грошница
Октобарских жртава 146

тел. 034/313-622

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2021/22. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
ромског језика, савладан програм обуке за 
педагошког асистента. Потребно је да кандидат 
испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и уз пријаву на конкурс са краћом био-
графијом поднесе доказе о: одговарајућој врсти 
и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ се под-
носи се уз пријаву на конкурс); психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење – доказ о испуње-
ности подноси се пре закључења уговора о раду); 
потврду да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 закона о основама система образовања 
и васпитања – овај доказ о испуњености услова 
прибавља школа; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци – доказ се подноси се уз пријаву на 
конкурс); познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ кандидат дос-
тавља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; оверена фотокопија 
уверења о завршеној обуци за педагошког асис-
тента (доказ подноси се уз пријаву на конкурс); 
извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија, доказ се подноси уз пријаву на конкурс). 
Уз пријаву на конкурс приложити и радну биогра-
фију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горе наведену адресу. 
Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 034/313-622. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

34313 Наталинци
тел. 034/821-191, 034/821-218

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе,  
најдуже до 11.02.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела давање или примање 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; 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни 
формулар који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, документа о поседовању одговарајућег 
високог образовања према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 

11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020) и 
одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документа се дос-
тављају или у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Приложена документација се не враћа. Кон-
курсна комисија школе доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да приложи 
сву потребну документацију и достави школи, 
лично или на адресу: ОШ „Милан Благојевић“, 
34313 Наталинци. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 034/821-
191 и 034/821-218.

ОШ „ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК“
34308 Орашац

тел. 034/6709-090

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и има одговарајуће високо образовање, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове за наставника 
или стручног сарадника; да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника или стручног сарадника; 
лиценцу за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора школе положи 
уроку од две године од дана ступања на дужност, 
због чега се пријава таквог кандидата без овог 
доказа неће сматрати непотпуном); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља упородици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
лице није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат за директора школе подноси: биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 

Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 7 Правилника о 
ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (завршена основна школа, средња, 
виша или висока стручна спрема на наведеним 
језицима или писани доказ да је положио срп-
ск језик по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за директо-
ра школе (ако је кандидат поседује); потврду о 
радном искуству, односно да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања; оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), само ако 
је кандидат поседује; оверену фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: формулар за пријаву на конкурс 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоје, кратку биографију са прегледом 
кретања у служби, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију 
додатка дипломе уколико се уз диплому издаје 
додатак по посебним прописима; оверену фото-
копију дозволе за рад наставника или стручног 
сарадника; оверену фотокопију дозволе за рад, 
односно лиценце за директора (уколико је посе-
дује; пријава ће се сматрати потпуном и уколи-
ко кандидат нема положен испит за директора 
установе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење); доказ о дужини рада у 
области образовања и васпитања (потврда о нај-
мање осам година радног стажа у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања); доказ о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; доказ 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
– уверење МУП-а, 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 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
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кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико 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 организацио-
ним способностима (необавезно). Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, уколико посе-
дује такав извештај. Сви наведени докази сас-
тавни су део пријаве за конкурс, ако нису прило-
жени у оригиналу морају бити оверени и не могу 
бити старији од шест месеци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Достављена доку-
ментација се не враћа кандидатима. Пријава на 
конкурс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се на адресу: ОШ 
„Први српски устанак“ Орашац, 34308 Орашац, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле“. О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон: 034/6709-090, радним данима у 
периоду од 10 до 13 часова.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Психијатрија
на неодређено време или на  
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Хирургија
на неодређено време или на  
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Гинекологија и 

акушерство
на неодређено време или на  
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Микробиологија и 
имунологија

на неодређено време или на  
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Патолошка анатомија
на неодређено време или на  
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хирургија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Фармакологија и 
токсикологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 

академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Фармакологија и 
токсикологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Методологија 

антропометрије
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, доктор наука - физичко васпитање 
и спорт, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Фармацеутска 

физичка хемија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: основне академске студије хемије - смер 
истраживање и развој, доктор хемијских наука, 
високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (докторске академске студије по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента 
за научну област Медицинске 

науке, ужа научна област 
Максилофацијална хирургија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, доктор медицин-
ских наука-стоматологија, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005 годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама 
надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 
67/2019 и 6/2020 - др. закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагује-
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вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложити: 
1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење 
о држављанству; 4. извод из матичне књиге рође-
них; 5. оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није правноснажно 
осуђиван за кривична дела против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање наставника на 
Универзитету у Крагујевцу које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу. (https: //www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_
nastavnika.pdf), утврђена је обавеза кандидата 
да релевантна документа која прилаже ради оце-
не испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредбама 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу доста-
ви и у електронској форми (на компакт диску - 
ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Виши научни сарадник за научну 
област Медицинске науке, за ужу 
научну област Микробиологија и 

имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005 
године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, докторат из научне 
области за коју се бира, бави се научноистражи-
вачким радом и има објављене рецензиране нау-
чне радове.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама 
надлежних органа да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони), Закона о науци 
и истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 49/19), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложити: 
1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење 
о држављанству; 4. извод из матичне књиге рође-
них; 5. оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није правноснажно 
осуђиван за кривична дела против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, 
сви кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску-ЦД). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у матичној школи

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу у Букуровцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон 10/2019 и 
6/2020) и то: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
као и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018; 11/19); да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично 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 мало-
летног лица или родоскврнуће за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који преузима на званичној 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију: овере-
ни препис или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (доставља кандидат 
који заснује радни однос по конкурсу пре закљу-
чења уговора о раду); уверење о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања кан-
дидат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној копији; уверење о држављанству РС, ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија). Доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Тра-
жена документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији лично или послати у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „Вук Стефановић Караџић“, 
34000 Крагујевац, Чегарска 3, са назнаком „За кон-
курс“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Телефон за информације: 034/335-464 
(секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању), уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о завршеној обуци за педагош-
ког асистента (оверен препис или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 
6 месеци оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс треба да садржи и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон) и радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом са назнаком “За конкурс за радно место 
педагошки асистент” доставити на горенаведену 
адресу. Телефон за контакт је 034/335-464, а кон-
такт особа је Слободан Рмуш, секретар школе.

КРАЉЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање за наставника те врсте школе и подручје 
рада, за педагога и психолога на: на студијима 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске  
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студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под усло-
вом да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
академским студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; дуж-
ност директора може да обавља лице које поред 
одговарајућег образовања за наставника те врсте 
школе (средње стручне школе) и подручја рада 
(Здравство и социјална заштита), за педагога и 
психолога, има (члан 122 став 5 Закона) има: доз-
волу за рад наставника, тј. стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора школе; нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цим; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против после слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашањ; да има држављанство 
Решублике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс скинут са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (образац се преузима 
са званичне интернет странице Министарства) 
и уз пријаву подноси одговарајуће доказе који 
потврђују испуњавање прописаних услова: био-
графију са прегледом радне биографије; диплому 
о завршеном одговарајућем високом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу – дозволи за рад наставника и стручног 
сарадника (оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за директора ако је кандидат 
поседује, уколико је кандидат у фази обуке за 
полагање испита потребно је доставити пријаву 
за похађање обуке (уколико пријава не садр-
жи наведене документе иста се неће сматрати 
непотпуном, кандидат може бити изабран, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора, члан 122 став 
9 ЗОСОВ); потврду надлежне установе да кан-
дидат има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење издато од 
стране надлежне здравствене установе); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против после 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 дис-
криминаторно понашање (извод из казнене еви-
денције у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ 
од стране надлежних органа, не старији од 6 

месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 
оригинал или оверена фотокопија оригинала; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија оригинала); доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно- васпитни рад – 
потврда високошколске установе да је кандидат 
положио испит о знању српског језика (у обаве-
зи су да доставе кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, остали кандидати овај 
услов доказују дипломом о стеченом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија оригинала); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
– уколико га је било у току рада кандидата (ори-
гинал или оверена фотокопија оригинала); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања од стра-
не Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС за време трајања мандата – уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе (оригинал 
или оверена фотокопија оригинала). Све исправе 
– докази морају бити оверене од стране надлеж-
них органа или у оригиналу и не могу бити ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс. Докази о испуњавању услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс и кандидат их 
доставља уз пријаву школи, а доказ из тачке 6 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом о испуњености 
услова се подносе на адресу: Медицинска шко-
ла, Доситејева 46Г, 36000 Краљево, путем поште 
или непосредно, у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе“. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити путем 
званичног имејла школе: office.mskv@gmail.com 
или непосредно у школи од секретара, на број 
телефона: 036/382-548. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен од стране школе, 
након пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја.

КРУШЕВАЦ

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

тел. 037/790-120

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 став 
2, 5 и 6, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као 
и услове прописане Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања, и то: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена – мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадни-

ка, поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита 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; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од три године, или више обра-
зовање, за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе следеће доказе о испуњености 
услова: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседу-
је), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из чла-
на 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 2 месеца 
од дана достављања пријаве на конкурс), уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не старије од 2 месе-
ца од дана достављања пријаве на конкурс); уве-
рење надлежних судова да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога (не старије од 2 месеца од 
дана достављања пријаве на конкурс); потврду о 
радном искуству у области образовања и васпи-
тања (оригинал); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања достављају само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе 
(оверена фотокопија); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно); попуњен формулар за пријаву 
на конкурс са странице Министарства просвете, 
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науке и технолошког развоја. Лекарско уверење 
доставља кандидат који је предложен за избор 
директора од стране Школског одбора. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености пред-
виђених услова слати препорученом поштом или 
предати лично на горе наведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс за избор директора школе“. На 
полеђини коверте обавезно написати име, прези-
ме, адресу и број телефона. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у законском року. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 037/790-120.

СРЕДЊА МЕШОВИТА ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4

тел. 065/5614-246
info@efcskola.edu.rs

1. Наставник српског језика и 
књижевности

3 часа недељно, за потребе издвојеног 
одељења у Београду

2. Наставник енглеског језика
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

3. Наставник физичког васпитања
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

4. Наставник математике
4 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

5. Наставник рачунарства и 
информатике

2 часа недељно, за потребе издвојеног 
одељења у Београду

6. Наставник физике
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

7. Наставник географије
1 час недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

8. Наставник хемије
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

9. Наставник основа електротехнике
5 часова недељно, за потребе 

издвојеног одељења у Београду

10. Наставник за предмет 
рачунарска графика и мултимедије
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

11. Наставник за програмирање
2 часа недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

12. Нставник за практичну наставу 
електроструке

2 часа недељно, за потребе издвојеног 
одељења у Београду

13. Наставник грађанског васпитања
1 час недељно, за потребе издвојеног 

одељења у Београду

14. Професор наутике
за 5% норме, за потребе издвојеног 

одељења у Београду
2 извршиоца

15. Професор бродомашинства
за 5% норме, за потребе издвојеног 

одељења у Београду
2 извршиоца

16. Професор електрогрупе 
предмета

за потребе издвојеног одељења у 
Београду

2 извршиоца

УСЛОВИ за радно место 16: професор електро-
групе предмета (мастер-инжењер електротехни-
ке, смер: електроника).

17. Професор електрогрупе 
предмета

за потребе издвојеног одељења у 
Београду

2 извршиоца

УСЛОВИ за радно место 17: мастер инжењер 
електротехнике, смер: енергетика.

18. Професор машинске групе
за потребе издвојеног одељења у 

Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Општи услови: 
услови предвиђени чланом 24. став 1, чланом 26. 
став 1, чланом 39. и чланом 41. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). 
Посебни услови: одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису које 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, високо образовање на висо-
ким студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивало високо образовање до 
10. септембра 2005. године, одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне студије), на 
студијама у трајању од 3 године или више обра-
зовање према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, помоћника наставника и стручних 
сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 
79/2017); образовање из педагошких, психолош-
ких и методолошких дисциплина стечено на висо-
кој установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, положен стручни испит за настав-
ника (лиценца), држављанство Републике Србије, 
познавање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу 
на основним и специјалистичким, односно мастер 
студијама на језику на ком се одвија настава); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да испуњава остале 
одредбе дате чланом 8, чланом 120 и чланом 121 
Закона о систему образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 79/17). Поред 
општих и посебних услова, кандидати морају да 
испуњавају и следеће услове: да имају искуство 
у образовној установи на предметима за које 
конкуришу запријем у радни однос у трајању од 
најмање непрекидно 2 школске године након сте-
ченог одговарајућег образовања, да се бавио раз-
редним старешинством, да је у радном односу у 
другој установи на најмање 70% од пуног радног 
времена на предметима за које конкурише, да има 
познавање рада на рачунару најмање Windows 
8, најмање 3 стручна саветовања на теме при-
лагођена образовно-васпитној делатности, да 
је елоквентна, амбициозна, тимски настројена, 
политички непристрасна. Уз пријаву на конкурс 
доставити: сажету биографију са фотографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми 
(А4 формат), уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (у другој фази избора кандидата), 
Сагласност образовне установе у којој је канди-

дат запослен за обављање послова у другој обра-
зовној установи, лекарско уверење о здравственој 
способности (друга фаза), доказ о неосуђива-
ности из полицијске управе, доказ о парентал-
ној способности од стране Службе за социјалну 
заштиту (друга фаза). Пријаве слати на адре-
су школе у Крушевцу, са назнаком „Конкурс за 
радни однос” или на електронску адресу. Рок за 
пријаву је 15.10.2021. године. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Све додат-
не информације и обавештења се могу добити у 
просторијама школе или путем телефона, радним 
данима од 12.00 до 14.00 сати. Особа за контакт: 
Митар Лутовац.

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

тел. 037/446-890

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 тачка 1 и 2 овог закона и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 
2 ЗОСОВ за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 3. да 
има положен испит за директора установе (канди-
дат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од ступања 
на дужност); 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 7. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца; 8. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 9. 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 10. да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Кандидат који се пријављује на рад-
но место директора школе доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (htp: /www.mpn.
gov.rs); радну биографију са личним подацима, 
као иподацима о кретању у служби или радном 
месту; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању, уз мастер дипло-
му прилаже се диплома основних студија у ори-
гиналу или овереној фотокопији; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
да има најмање 8 година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
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образовања (оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци од дана издавања 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
не старије од 6 месеци од дана издавања, (ори-
гинал или оверена фотокопија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак: а) доношењем наредбе о покретању истраге; 
б) потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага; в) доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га кандидат поседује, у супротном потребно 
је доставити потврде да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор у раду кандидата, издат од свих 
установа у којима је кандидат радио; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
- извештај Министарства просвете (достављају 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора школе) у супротном је потребно доста-
вити потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; лицен-
цу за директора школе у оригиналу или овереној 
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за 
директора школе); доказ о знању српског језика 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; предлог 
мера, организације и начина руковођења школом 
које би спровео као директор. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 овог закона за наставника те врсте школе, 
односно лице са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
са вишим образовањем, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс 
за избор директора и потребном документацијом 
доставља на наведену адресу школе, у затворе-
ној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора”, у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа. Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о именовању директора у скла-
ду са законом. Пријаве на конкурс и достављена 
документација се не враћају кандидатима. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на тел. 037/446-890.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
“СВЕТИ ТРИФУН”
37230 Александровац

Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Домар / мајстор одржавања у 
ученичком стандарду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилника о организацији и систематиза-
цији послова средње школе „Свети Трифун“ са 
домом ученика Александровац (III или IV степен 
стручности, ССС или КВ радник машинског, елек-
тротехничког, водоинсталатерског или дрвопре-
рађивачког смера, положен испит противпожарне 
заштите, положен испит за руковање топловод-
ним и гасним котловима); да поседује психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије; да поседује знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
Законом утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: попуњен и одштампан пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете; доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
сведочанства или уверења); доказ да је државља-
нин Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених не старији од 
6 месеци, оригинали или оверене фотокопије); 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са Законом утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да има положен испит противпо-
жарне заштите (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да има положен испит за руковање 
топловодним и гасним котловима (оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: Доказ да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе и која ће утврдити испуњеност усло-
ва за пријем кандидата у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од обављеног разговора 

са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Крушевачка 8-10, 37230 Алексан-
дровац. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 
037/3751-117.

ЛЕСКОВАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

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

Андрагошки асистент
на одређено време, најдуже  
до 31. августа 2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 и 113/17), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – I 
и II др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 5 Пра-
вилника о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образо-
вања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Службени гласник РС 
– Просветни гласник“, број 13 од 29.07.2013. годи-
не) и то: наставник, стручни сарадник и лице које 
испуњава услове за пријем у радни однос, утврђе-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања и има најмање средње образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе; 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанатво 
Републике Србије; да зна српски језик, односно 
да је стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; да има савладан програм обуке 
за оспособљавање директора, наставника, струч-
ног сарадника и андрагошког асистента за рад са 
одраслима „Интегрални програм обуке за оства-
ривање програма функционалног основног обра-
зовања одраслих“ – Модул 1. Основне андрагошке 
вештине и Модул 3. Обука андрагошких асисте-
ната за остваривање ФООО – обавезни модул 
(изабрани кандидат који нема савладан програм 
обуке биће дужан да савлада програм у законском 
року). Потребна документа која кандидат треба 
да приложи уз пријаву: 1. попуњен пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. пријава која 
треба са садржи биографију кандидата (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, име 
мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место 
рођења, девојачко презиме и контакт телефон); 
3. диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверена фотокопија; 4. уве-
рење надлежног МУП-а којим кандидат доказује 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
дана објављивања конкурса; 5. уверење надлеж-
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ног суда да није подигнута оптужница и поднет 
оптужни предлог; 6. уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 7. доказ да је 
стекао образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома издата 
на српском језику која се прилаже као доказ сма-
тра се доказом о знању српског језика; кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику 
знање српског језика доказују потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да су положили 
испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија); 8. извод из матичне књиге рођених 
на трајно важећем обрасцу, оригинал или овере-
на фотокопија; 9. доказ о савладаном програму 
обуке за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента за 
рад са одраслима: „Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих“ – Модул 1. Основне 
андрагошке вештине и Модул 3; Обука андрагош-
ких асистената за остваривање ФООО – обавезни 
модул – оригинал или оверена фотокопија (прија-
ва које не садржи наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року савлада програм 
обуке); 10. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) за рад са 
децом и ученицима се доставља пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање, (благовременом пријавом сматраће 
се пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом, а потпуном пријавом сматраће се пријава 
која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкур-
су). Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Сви изрази, појмови, именице и глаголи 
који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. Пријава са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити лично школи радним даном од 
09.00 часова до 12.00 часова или препорученом 
пошиљком на адресу школе са назнаком „Конкурс 
за андрагошког асистента“. Пријаве са доставље-
ном документацијм се не враћају и задржава се у 
архиви школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. О времену и месту пси-
холошке процене кандидати ће бити обавештени 
телефоном који су навели у пријави. Конкурсна 
комисија школе обавља разговор са кандидати-
ма са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Разговор обавиће се у 
просторијама школе, а о времену обављања раз-
говора кандидати ће бити обавештени телефоном 
који су навели у пријави. Пријављени кандидати 
писмено ће бити обавештени о избору кандидата, 
у складу са законом. Све информације о конкурсу 
могу се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771. 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

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

и територијално издвојеним  
одељењима у Бојнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 и 113/17), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 
– I и II др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и 
то: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор матема-
тике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике – 
математике, дипломирани математичар – астро-
ном, дипломирани математичар – примењена 
математика, дипломирани математичар – матема-
тика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике – мастер, дипломирани матема-
тичар – мастер, дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар – про-
фесор математике, дипломирани математичар – 
теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије – математике, профе-
сор географије – математике, професор физике 
– математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, про-
фесор математике – теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани мате-
матичар – механичар; лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер 
треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математи-
ке и физике односно математике и информатике; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе; 
протв 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављанатво 
Републике Србије; да зна српски језик, односно 
да је стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; да има савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставни-
ка, стручног сарадника и андрагошког асистента 
за рад са одраслима „Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих“ – Модул 1; Основне 
андрагошке вештине и Модул 2 Обука наставника 
за остваривање наставног плана и програма за 
ФООО- математика (изабрани кандидат који нема 
савладан програм обуке биће дужан да савлада 
програм у законском року). Потребна докумен-
та која кандидат треба приложити уз пријаву: 
1. попуњен пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. пријава која треба да садржи биогра-
фију кандидата (између осталог и податке: прези-
ме и име, име оца, име мајке, девојачко презиме 
мајке, јединствени матични број грађана, адресу 
становања, место рођења, девојачко презиме и 
контакт телефон); 3. диплома о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверена 
фотокопија; 4. уверење надлежног МУП-а којим 
кандидат доказује да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, оригинал или оверена фотокопија, 

не старије од дана објављивања конкурса; 5. 
уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома издата на српском језику која 
се прилаже као доказ сматра се доказом о знању 
српског језика). Кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику знање српског језика 
доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског јези-
ка (оригинал или оверена фотокопија); 7. извод 
из матичне књиге рођених на трајно важећем 
обрасцу (оригинал или оверена фотокопија); 8. 
доказ о савладаном програму обуке за оспособља-
вање директора, наставника, стручног сарадни-
ка и андрагошког асистента за рад са одрасли-
ма: „Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања 
одраслих”- Модул 1. Основне андрагошке вешти-
не и Модул 2. Обука наставника за остваривање 
наставног плана и програма за ФООО – матема-
тика – оригинал или оверена фотокопија (прија-
ва које не садржи наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року савлада програм 
обуке); 9. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) за рад са 
децом и ученицима се доставља пре закључења-
уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање (благовременом пријавом сма-
траће се пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове назначене 
у конкурсу). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Сви изрази, појмови, именице и гла-
голи који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично школи, радним 
даном од 09.00 часова до 12.00 часова или препо-
рученом пошиљком на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за математику“. Пријаве са достављеном 
документацијом се не враћају и задржавају се у 
архиви школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. О времену 
и месту психолошке процене кандидати ће бити 
обавештени на бројеве телефона који су наве-
ли у пријави. Конкурсна комисија школе обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Раз-
говор ће се обавити у просторијама школе, а о 
времену обављања разговора кандидати ће бити 
обавештени на бројеве телефона које су навели у 
пријави. Пријављени кандидати писмено ће бити 
обавештени о избору кандидата, у складу са зако-
ном. Све информације о конкурсу могу се добити 
лично у школи или на телефон: 016/215-771.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/212-701

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
образовање (најмање средње образовање); сер-
тификат – савладан програм обуке за педагош-
ког асистента; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
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држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биогра-
фију, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), доказ о стручној спреми, уверење о 
неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месе-
ци), као и попуњен формулар који се налази на 
званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) се прибавља у поступку одлучивања 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

Бојник, Стојана Љубића 2
e-mail: osstanimirveljkovic@mts.rs

Наставник предметне наставе – 
наставник грађанског васпитања

са 5% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

са 95% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник грађанског васпитања

са 5% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник географије
са 50% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

са 50% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник хемије

са 45% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење) 
и услови предвиђени чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/17, 95/18 - аутентично тума-
чење, 10/19 и 6/20): 1. поседовање одговарајућег 
образовања предвиђеног чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадник у основној шко-
ли, односно стечено високо образовање: 1.1 на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистипке 
академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или нтердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трнсдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
1.2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из става 1. тачка 1.1. подтачка б) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; обавезно образо-
вање лица из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова их пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-

на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
еврпским системом преноса бодова; наставник је 
обавезан да ово образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; сматра се да наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има образовање из ове тачке; 2. посе-
довање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за иоје је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у проодици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. позна-
вање српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба 
да доставе уз пријаву на конкурс: 1. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp: //www.mpn.gov.rs); 2. оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе (кандидат које 
је стекао одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо бразовање од 10. сеп-
тембра 2005.године, доставља и оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена); 3. оригинал/оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 5. оригинал/оверену 
фотокопију уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова о неос-
уђиваности (не старије од шест месеци); 6. доказ 
о познавању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај се доказ не при-
лаже уколико је кандидат стекао образовање на 
српском језику, а уколко га није стекао на српском 
језику дужан је да приложи доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; диплома/уверење изда-
то на српском језику која се прилоши као доказ 
да је стекао образовање на српском језику сматра 
се доказом о познавању српског језика), 7. кратку 
биографију – ЦВ, 8. доказ о поседовању образо-
вања из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (потврда високошколске установе 
о положеним испитима, уверење о положеном 
стручном испиту /испиту за лиценцу) доставља се 
уколико га кандидат поседује. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученимицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија и 
доноси решење о избору кандидата. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, а који су 
ушли у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шлљавања применом стандардизованих поступа-
ка, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у пријавама. 
Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна 
комисија у просторијама ОШ „Станимир Вељко-
вић Зеле“ у Бојнику, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима или на 
разговор са Конкурсном комисијом, сматраће се 
да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Небаговремене, непот-
пуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком 

Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса у огласној публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. У пријави 
обавезно навести контакт телефон. Биографију са 
пријавним формуларом и приложеним доказима 
слати на адресу: ОШ „Станимир Вељковић Зеле“, 
Стојана Љубића 2, 16205 Бојник, са назнаком “За 
конкурс” или предати непосредно у канцеларији 
секретара школе. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу је секретар школе, 
телефон: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време  
за школску 2021/2022. годину, односно 

до 31.08.2022. године, за рад  
у матичној школи у Лесковцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, одређе-
ни чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) су сле-
дећи: 1. одговарајуће образовање – одређено 
чланом 8 став 1 Правилника о педагошком и 
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 
87/2019), односно средње образовање у четво-
рогодишњем трајању и савладан програм обуке 
за педагошког асистента, а уколико кандидат 
нема савладан програм обуке дужан је да доста-
ви доказ о савладаном одговарајућем програму 
обуке у року од шест месеци од дана пријема у 
радни однос; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да кандидат 
зна српски језик и ромски језик.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља шко-
ли (поред тражених података уписати и контакт 
податке: адресу, контакт телефон, е маил адре-
су). Уз пријавни формулар кандидат је дужан да 
достави следећу документацију у оригиналу или 
овереној фотокопији: диплому (сведочанство) о 
стеченом одговорајућем образовању; доказ о сав-
ладаном програму обуке за педагошког асистен-
та; извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу, са холограмом); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из казнене 
евиденције полицијске управе, као доказ о нео-
суђиваности; доказ о знању српског и ромског 
језика (обавезно за кандидате који нису одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима). Пре 
закључења уговора о раду изабрани кандидат 
доставља лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, кандидата који су ушли у ужи избор 
врши Национална служба за запошљавање. Раз-
говор са кандидатима који испуњавају услове кон-
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курса обавља Конкурсна комисија у просторијама 
ОШ „Светозар Марковић” Лесковац, Лесковачког 
одреда 6, 16000 Лесковац. Кандидати ће о датуму 
и времену обављања разговора бити обавештени 
на имејл-адресе, односно броју телефона (уколи-
ко немају имејл-адресу), које су навели у својој 
пријави. Комисија доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору, у року од осам дана од 
дана достављања решења, који о жалби одлучује 
у року од осам дана од дана њеног подношења. 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица у 
јавној служби, прегледа сву конкурсну докумен-
тацију. Ако по конкурсу не буде изабран ниједан 
кандидат, расписаће се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве се подносе на адресу школе. 
Информације телефон: 016/243-244; 060/0148-
142

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац

Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Наставник машинске групе предмета
са 67% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 33% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За наведена радна места кандидат треба 
да испуњава услове из чл. 139 и 140 став 1), Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20), Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 4/18) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” број 8/2017, 4/2018, 
13/2018); да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни ради.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
и заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи потребну документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да имају одговарајуће образо-
вање или уверење о стеченом образовању (ако 
диплома није уручена), не старије од 6 месеци; 
кандидати који су високо образовање стекли 
након 10. септембра 2005. године подносе ове-
рену фотокопију дипломе основних и мастер сту-
дија; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); оригинал или 

оверену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса); уверење из казнене евиденције МУП-а 
да нема осуде (не старије од 6 месеци у одно-
су на дан истека конкурса); доказ о знању српс-
ког језика, осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику или су поло-
жили испит из српског језика по програму одго-
варајуће школске установе; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор у складу са Законом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку процену 
психофизичких способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 016/234-612.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
тел. 015/561-763

Васпитач
на одређено време до престанка 

мандата директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
опште услове, а на основу чланова 139 и 140 Зако-
на 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): да имају 
одговарајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Одговарајуће образовање је 
регулисано чланом 141 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020): „Послове васпитача 
у предшколској установи може да обавља лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године, вишим обра-
зовањем, односно одговарајућим средњим образо-
вањем у складу са посебним законом“. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да 
садржи краћу биографију са битним подацима 

о кандидату, кандидати треба да приложе: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
– у делу „Ново на сајту“); 2. доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); 3. оверен препис/фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 4. оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; 5. доказ о радном искуству; 6. оверен пре-
пис/фототкопију дозволе (лиценце); 7. уверење 
о неосуђиваности; 8. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор установе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавни 
формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију“, на наведену адресу у заглављу. Ближе 
информације могу се добити код директора уста-
нове на телефон: 015/561-763.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
18000 Ниш, Душана Поповића 22а

Наставник за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Машинско инжењерство и 

Производно машинство
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Екологија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Биологија

Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Хемијско-технолошко инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Пословна информатика

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Економија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

2 извршиоца

Наставник страног језика за ужу 
научну област Француски језик

Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и Биохемија
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Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Безбедност саобраћаја

Сарадник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Производно машинство

Сарадник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Екологија

Сарадник за ужу научну област 
Заштита животне средине

Сарадник за ужу научну област 
Пословна информатика

Сарадник за ужу научну област 
Економија

Сарадник за уже научне области 
Микробиологија и Биохемија

Сарадник за уже научне области 
Математика са информатиком и 

статистика

Сарадник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Хемијско технолошко инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Биологија

Сарадник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

Наставник за ужу начну област 
Прехрамбено инжењерство

за рад до једне трећине  
пуног радног времена

Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу начну област 
Право за рад

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Психологија

за рад до једне трећине радног времена

Сарадник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

2 извршиоца

УСЛОВИ за избор у звање наставника и сарадни-
ка предвиђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета примењених наука у Нишу 
и Правилником о избору наставника и сарадни-
ка. Пријаве на конкурс са приложеном докумен-
тацијом (оверене копије диплома свих нивоа 
студија, очитана лична карта, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство и биографија са 
библиографијом) достављају се на адресу: Факул-
тет примењених наука у Нишу, Душана Поповића 
22а, Ниш или на мејл-адресу: info@fpn.rs. Због 
дефицитарности кадрова, конкурс се расписује 
на неодређено време, односно до попуне радних 
места.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
који је именован на место  

помоћника директора школе,  
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са 
претходно завршеним студијама првог степена из 
научне, однодно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета – образовни 
профил: професор физике; дипломирани физи-
чар; професор физике и хемије; дипломирани 
педагог за физику и хемију; професор физике и 
основе технике; дипломирани педагог за физику и 
основе технике; професор физике и математике; 
дипломирани астрофизичар; дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику; про-
фесор физике и хемије за основну школу; профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 
дипломирани физичар за примењену физику; 
професор физике за средњу школу; дипломира-
ни физичар истраживач; дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу; дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну 
школу; дипломирани физичар за општу физику; 
дипломирани физичар за теоријску и експеримен-
талну физику; дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО; дипломирани 
астроном, смер астрофизика; професор физи-
ке-информатике; дипломирани физичар-меди-
цинска физика; дипломирани професор физи-
ке-мастер; дипломирани физичар-мастер; мастер 
физичар; мастер професор физике; мастер про-
фесор физике и хемије; мастер професор физике 
и информатике; дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије; дипломирани физичар - 
мастер физике-астрономије; дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике; дипломирани 

професор физике-хемије, мастер; дипломирани 
професор физике-информатике, мастер; дипло-
мирани физичар - професор физике -мастер; 
дипломирани физичар - теоријска и експери-
ментална физика - мастер; дипломирани физи-
чар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер; дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер; дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер; дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе; лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике; обавезно образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; сматра се да 
наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из ове тачке; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; познавање јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из става 3 тачке 1), 
2), 4) и 5) текста конкурса подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 3 тачка 3) текста конкурса 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс доставити: попуњен пријавни формилар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Формулар је 
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; диплому или 
уверење о завршеном факултету (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду високошколске 
установе о положеним испитима из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина одн. уве-
рење о положеном стручном испиту/уверење о 
положеном испиту за лиценцу; податак из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе (каз-
нена евиденција се води код полицијских управа 
према месту рођења кандидата); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. Рок 
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурсну документацију канди-
дати достављају на адресу: ОШ „Љупче Николић”, 
Тихомира Ђорђевића 10, 18220 Алексинац.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник хемије и познавања 
препарата

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана,  
а најдаље до краја трајања првог 

мандата директора школе

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
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васпитања: да има одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (даље: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана његовог објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандида-
ти уз пријавни формулар и CV достављају следећу 
документацију, у оригиналу или овереним фото-
копијама: доказ о испуњавању услова у погле-
ду одговарајућег степена и врсте образовања у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и стечен стручни 
назив у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама (“Сл. глас-
ник - Просветни гласник РС”, 8/2015 И 21/2015) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Личне услуге 
(“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 16/2015, 
2/2021); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ о 
неосуђиваности у смислу тачке 3) услова. Доказ 
из тачке 2) услова - лекарско уверење - прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Након добијених резултата извршене психолошке 
процене, Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору. Коначно 
решење о избору кандидата оглашава се на зва-
ничној интернет страници Министарства. Пријаве 
се подносе на адресу: Школа моде и лепоте, Ниш 
18000, Милојка Лешјанина 23.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Научне дисциплине 
у спорту и физичком васпитању, 
предмети Катедре за примењену 

кинезиологију
УСЛОВИ за заснивање радног односа наставника 
прописани су чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 165. Статута Универзитета у Нишу: 
у звање доцента може бити изабрано лице које 
је претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно које 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив док-
тора наука, и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама. Рок за пријављивање канди-
дата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати достављају: пријаву са био-
графским подацима, препис дипломе о стеченом 
стручном, академском и научном називу, списак 
радова са библиографским подацима, као и саме 

радове, на адресу Факултета спорта и физичког 
васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш. Кан-
дидати који се пријављују на конкурс за избор 
у звање дужни су да попуне образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника који 
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно 
је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да 
се обрати администратору Факултета на e-mail: 
info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања 
корисничког налога, кандидатима се препоручује 
да се јаве, најкасније 24 часа пре истека конкур-
сног рока.

НОВИ ПАЗАР

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин, 7 јули 16

тел. 020/811-203

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и нај-
мање осам година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања или васпитача 
или стручног сарадника на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тамбра 2005. године и најмање осам година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања или одговарајуће високо образовање за 
васпитача стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије 
и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање 
и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. 
да имају дозволу за рад, лиценцу; 7. да имају обу-
ку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно треба да 
садржи: име и презиме, адресу, број телефона 
и потпис кандидата. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат за директора подноси: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (дозволу за 
рад, односно лиценцу), потврду да има најмање 
8, односно 10 година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење издато од надлежног привредног 
суда којим се доказује да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; уверење, односно 
извод из казнене евиденције издат од стране 

полицијске управе као доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут 
кривични поступак (оригинал или оверена фото-
копија); радна биографија са кратким прегледом 
кретања у служби; доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења посебног уговора о међусобним правима и 
обавезама. Доказ о познавању језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Сва приложена документација мора 
бити у оригинал или фотокопији, односно пре-
писи морају бити оверени у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гл. 
РС“, број 22/2015). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за под-
ношење пријава на конкурс за избор директора 
установе је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“, на горе наведену адресу.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ТРНАВА
36300 Нови Пазар, Трнава бб

тел. 020/385-728

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

директора са функције

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 – др. зако-
ни и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: 
1) да имају одговарајуће високо образовање, 2) 
да имају психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да имају 
држављанство Републике Србије, 4) да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, 5) да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвоа у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискиминаторно понашање. Услови 
из става 1 члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачке 2 овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
У погледу степена и врсте образовања, потребно 
је да кандидати имају одговарајуће високо обра-
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зовање, сходно члану 140 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке студије) и 
то: 1. студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисципларне, трандисципларне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне обалсти 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњавају услове у 
погледу врсте образовања прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручног сараданика у основној школи („Службени 
гласник РС“, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20 и 16/20), и то: 
професор педагогије, дипломирани педагог општи 
смер или смер школске педагогије, школски педа-
гог психолог, дипломирани педагог, мастер педа-
гог, дипломирани мастер педагог. Рок за доставу 
пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су у обавези да доставе: 1) оригинал или ове-
рену копију дипломе, односно уверење којим се 
доказује одговарајуће високо образовање, 2) ори-
гинал уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, 3) оригинал извод из МК рођених, не ста-
рији од шест месеци; 4) потврду о неосуђиваности 
(издаје надлежна полицијска управа; оригинал 
или оверена фотокопија – доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискиминаторно понашање; 5) одговарајући 
доказ (потврда, уверење или друга исправа коју 
издаје надлежна високошколска установа) којим 
се доказује да кандидат има одговарајуће образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирана од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, сходно чла-
ну 142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 27/2018 – др. 
закон и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); 6) 
одговарајући доказ којим се доказује познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, сходно члану 139 става 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 27/2018 – др. закон и 10/2019, 
27/2018 и 6/2020). Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здраственој способности за рад са 
децом и ученицма школа ће тражити од изабра-
ног кандидата пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају горе наведе-
ну документацију. Пријаве са потребним докумен-
тима слати на горе наведену адресу са назнаком 
„За конкурс“ или лично доставити школи. Пријаве 
кандидата који не испуњавају услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсте образовања, 
одговарајућег високог образовања и прописаног 
занимања (стручног назива) и које буду непотпуне 
(не садрже сва тражена документа прописана кон-
курсом) и неблаговремене, неће се узимати у раз-
матрање приликом одлучивања о пријему у радни 
однос. Информације о конкурсу се могу добити и 
на горе наведени број телефона.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар 
28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник правне групе предмета 
за предмете Матична евиденција 
– 40% радног времена, Основи 

кривичног права и криминалистике 
– 15% радног времена, Правни 

поступци – 30% радног времена и 
Право – 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
образовање: 1. високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) као 
и степен и врста образовања по Правилника о 
врсти и степену образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручију рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС” број 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/19), 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног дете-
та, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (образовно-васпитни рад се изводи на срп-
ском језику и босанском језику). Уз одштампани 
примерак пријемног формулара који је пропи-
сан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког разовја, 
кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: 1. доказ о стручној спреми - оверена 
фотокопија дипломе или уверења о завршеним 
основним академским и мастер студијима; 2. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци - 
оригинал или оверена фотокопија; 4. знање срп-
ског језика, односно босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на наведеним језицима или да је 
положио испит из нведених језика по програму 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); 5. доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кан-
дидат доказује уверењем из казнене евиденције 
да није осуђиван издато од МУП-а РС и уверење 
надлежног суда РС да није покренут кривични 
поступак и да није под истрагом - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија). 
Напомена: доказ да има психичку, физичку и 
здравсвену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: Економ-
ско-трговинска школа у Новом Пазару, 28. новем-
бра 163, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у скретаријату школе на 
број тел. 020/318-198.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар 
28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе 
предмета за предмете: Финансијска 

анализа – 10% радног времена, 
Менаџмент – 10% радног 

времена, Финансијско пословање 
– 10% радног времена, Пословне 
финансије – 10% радног времена, 

Спољнотрговинско пословање – 
10% радног времена

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

(именованог на функцију помоћника 
директора), најдуже до 31.08.2021. 

године

Наставник рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (именованог на функцију 

помоћника директора), најдуже до 
31.08.2021. године

Наставник економске групе 
предмета за предмете: 

Дактилографија и административно 
пословање – 20% радног времена, 

Финансијско пословање – 5% 
радног времена, Јавне финансије – 
20% радног времена, Књиговодство 
– 25% радног времена, Национална 
економија – 10% радног времена, 
Рачуноводство у трговини – 20% 

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

породиљског одсуства 

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

породиљског одсуства 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
образовање: 1. високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона о основама система обрзовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - 
други закон, 10/19, 27/18 - други закон и 6/20), 
као и степен и врсту образовања по Правилнику 
о врсти и степену образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС” број 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19 и 9/19) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/18, 7/2019 и 2/20); 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
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српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (образовно васпитни рад се 
изводи на српском језику и босанском језику). 
Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
разовја, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: 1. доказ о стручној спреми - ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о завр-
шеним основним академским и мастер студији-
ма; 2. уверење о држављанству не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 3. 
извод из матичне књиге рођених не старији од 
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; 4. 
знање српског језика, односно босанског језика 
кандидат доказује стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на наведеним језицима или 
да је кандидат положио испит из нведених језика 
по програму високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); 5. доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система обрзаовања и вас-
питања, кандидат доказује уверењем из казнене 
евиденције да није осуђиван издато од МУП-а РС 
и уверењем надлежног суда РС, да није покре-
нут кривични поступак и да није под истрагом 
- не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и 
здравсвену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: Економ-
ско-трговинска школа у Новом Пазару, 28. новем-
бра 163, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у скретаријату школе на 
број тел. 020/318-198.

НОВИ СА Д

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Хербологија

на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област 
Ентомологија

на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област 
Виноградарство

на одређено време до 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Педологија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (одгова-
рајућег смера) или шумарски факултет (одгова-
рајућег смера).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Генетика, оплемењивање 

биљака и семенарство
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: пољопривредни или природно-матема-
тички факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), у 
складу са којим ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан 
да достави доказе о испуњености услова по овом 
конкурсу: краћу биографију са библиографијом, 
списак научних и стручних радова као и доказе о 
њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми. За наставна звања (доцент, 
ванредни или редовни професор) кандидати 
треба да попуне електронски образац који се 
налази на сајту Универзитета Нови Сад: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на 
имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року пред-
виђеном за пријаву кандидата). За сваку одредни-
цу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно 
је приложити и доказ, у виду одлуке, решења или 
потврде. За сарадничка звања (асистент, сарад-
ник у настави), поред биографских података, 
научних и стручних радова и доказа о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава по овом 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве достављати на адресу: Универзитет у Новом 
Саду – Пољопривредни факултет (за конкурс), 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ДОПУНА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

21000 Нови Сад, Владике Платона 2
тел. 021/457-132

e-mail: gimnazis@mts.rs

Оглас објављен дана 22.09.2021. године у пуб-
ликацији „Послови“, допуњује се тако што се у 
наставку додаје: Документа која се достављају: 
пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, препис или оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању траженог степена 
и врсте образовања, односно уверења, ако дипло-
ма није издата; доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рена фотокопија; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом, оригинал или оверена фотокопија; 
оверена фотокопија доказа о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, 
који издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на 
претходну психолошку процену за рад са децом 
и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање канди-
дата је до 29.09.2021. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу: Гимназија „Исидора Секу-
лић“, Нови Сад, Владике Платона 2, са назнаком 
„За конкурс“. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон: 021/3002-504.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188 локал 124

Наставник (сва звања) за ужу 
област Основне научне дисциплине 

у спорту и физичком васпитању, 
група предмета Теорија и методика 

физичког васпитања
УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени су 
Законом о високом образовању (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020-др. закон), Статутом Факултета 

и Правилником о организацији и систематизацији 
послова Факултета спорта и физичког васпитања 
у Новом Саду.

Наставник (сва звања) за ужу 
област Основне научне дисциплине 

у спорту и физичком васпитању, 
група предмета Теорија и методика 

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

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИНО”

Нови Сад, Извидничка 2
тел. 065/2712-676

e-mail: pubabmbino@gmail.com
www.vrticbambino.com

Васпитач
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18-други закони, 10/2019 
и 6/2020) и стручну спрему предвиђену чланом 
39. став 1 тачка 3. Закона о предшколском вас-
питању и образовању (“Службени гласник РС”, 
број 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон и 
10/2019) енглески језик - високи ниво; дозвола за 
рад (лиценца за васпитача).

Сервирка
УСЛОВИ: да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрљење, за кривично 
дело примања мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна језик на 
коме остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, искључиво путем електронске поште 
на адресу: pubambino@gmail.com, са назнаком „За 
конкурс“. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар (преузима се са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (скениран), диплому (скениран оригинал), 
уверење о држављанству (скениран оригинал), 
дозвола за рад - лиценца за васпитача (скениран 
оригинал), уверење да није осуђиван од стране 
МУП-а (скениран оригинал), потврду о познавању 
енглеског језика (скениран оригинал), биографију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. На разговор ће бити позвани само 
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кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско 
уверење да имају здравствену способност и уве-
рење за психичку и физичку способност за рад са 
ученицима издато у задњих шест месеци, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

gimnazija@smart.edu.rs
www.smart.edu.rs
тел. 021/3004-296

Наставник немачког језика

Наставник историје
са 60% радног времена

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће 
законом прописане услове за заснивање радног 
односа: да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18-други закони, 10/2019 и 6/2020) 
и стручну спрему предвиђену Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 
1/21); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ сер-
тификат, познавање рада на Smart board табли.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, искључиво путем електронске поште 
на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком “За 
конкурс”. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар (преузима се са званичне 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (скениран), диплому (скениран 
оригинал), уверење о држављанству (скениран 
оригинал), ЕЦДЛ сертификат (скениран оригинал), 
уверење да није осуђиван од стране МУП-а (ске-
ниран оригинал), биографију. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
На разговор ће бити позвани само кандидати који 
уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење да 
имају здравствену способност и уверење за пси-
хичку, физичку способност, за рад са ученицима 
издато у задњих шест месеци доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

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

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Епидемиологија
непуно радно време  

(15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Кардиологија) 

непуно радно време  
(15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија
на одређено време, пуно радно време 

(40 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Офталмологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Здравствена нега
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Ургентна медицина
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (Хематологија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(Урологија) 

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

9. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну Хирургија са 
анестезиологијом (Неурохирургија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

10. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Хирургија са 
анестезиологијом (Дечја хирургија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

11. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за 

ужу научну област Медицинска 
рехабилитација

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

12. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Нефрологија) 

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

13. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Епидемиологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

14. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Онкологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

15. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Грудна хирургија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

16. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Интерна медицина (Нефрологија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

17. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Интерна медицина (Ендокринологија 
и болести метаболизма) 

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

2 извршиоца

18. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну 

област Интерна медицина 
(Гастроентерологија) 

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

2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Социјална медицина
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

20. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: 1 - 2: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за редовног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 
23. Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та Нови Сад.

УСЛОВИ 3 - 4: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 22. Пра-
вилника о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета 
Нови Сад.

УСЛОВИ 5 - 9: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за доцента утврђени чла-
ном 74 Закона о високом образовању, Статутом 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Универзитета у Новом Саду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 21. Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 10 - 12: VIII степен стручне спре-
ме, научни назив доктора наука из уже научне 
области из које се бира а који је сваки од прет-
ходних нивоа студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 85. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 34. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 12 - 20: студент докторских студија са 
завршеним Интегрисаним академским студијама 
медицине, који је сваки од претходних степена 
студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84. 
Закона о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 33. 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду. Кандидати који конкуришу 
за клиничке предмете подносе доказ да су у 
радном односу у установи која је наставна база 
Факултета.

За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се 
на основу приступног предавања из области за 
коју се бира (сходно члану 17. и 21. Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача). Приступно предавање ће се организова-
ти у складу са Правилником Медицинског факул-
тета Нови Сад о начињу извођења и валоризацији 
приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, фотокопију личне 
карте (уколико лична карта поседује чип, доста-
вити фотокопију очитане, у случају да нема чип, 
довољна је обична фотокопија и једне и друге 
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 
оверене копије диплома (копија се оверава код 
јавног бележника/нотара), списак радова и публи-
кација (у два примерка), ЦД са радовима и публи-
кацијама који су наведени у списку, Образац упит-
ника и Образац пријаве на конкурс се преузимају 
са сајта: https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 
доказ о педагошком искуству и позитивно оцење-
ној педагошкој активности; доказ о некажњавању 
(преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом 
подносе се на Писарници Медицинског факулте-
та Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са наз-
наком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Медицински факул-
тет задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне документа-
ције, те вас молимо да доставите тачне податке 
за контакт. Доказ о некажњавању, можете доста-
вити најкасније 30 дана од дана објављивања 
конкурса, обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Конкурс је објављен у публикацији „Послови” 
29. септембра 2021. године.

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

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (Кардиологија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира 

и остали услови за доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 21. Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета Нови Сад. 
Кандидати који конкуришу за клиничке предмете 
подносе доказ да су у радном односу у устано-
ви која је наставна база Факултета. За кандида-
те који се први пут бирају у звање доцента спо-
собност за наставни рад оцениће се на основу 
приступног предавања из области за коју се бира 
(сходно члану 17. и 21. Правилника о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача). 
Приступно предавање ће се организовати у скла-
ду са Правилником Медицинског факултета Нови 
Сад о начињу извођења и валоризацији приступ-
ног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, фотокопију личне 
карте (уколико лична карта поседује чип, доста-
вити фотокопију очитане, у случају да нема чип, 
довољна је обична фотокопија и једне и друге 
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 
оверене копије диплома (копија се оверава код 
јавног бележника/нотара), списак радова и публи-
кација (у два примерка), ЦД са радовима и публи-
кацијама који су наведени у списку, Образац упит-
ника и Образац пријаве на конкурс се преузимају 
са сајта: https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 
доказ о педагошком искуству и позитивно оцење-
ној педагошкој активности; доказ о некажњавању 
(преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом 
подносе се на Писарници Медицинског факулте-
та Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са наз-
наком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Медицински факул-
тет задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне документа-
ције, те вас молимо да доставите тачне податке 
за контакт. Доказ о некажњавању, можете доста-
вити најкасније 30 дана од дана објављивања 
конкурса, обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс је објављен у публикацији “Послови” 29. 
септембра 2021. године.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
21426 Вајска, Маршала Тита 33

тел. 021/775-873

Наставник предметне наставе 
- техничко и технологија, 

информатика и рачунарство
на одређено време до повратка радника 

који је именован на место директора 
школе, за 100% радног времена 

(80% техничко и технологија, 20% 
информатика и рачунарство)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” број 88/2027, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020), да има одговарајуће високо 
образовање за радно место наставника, односно 
да испуњава услове из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и да испуњава услове 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020 и 3/2021) за наведено радно место.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да лице које кон-
курише није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, да има у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно 
са одштампаним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници, шко-
ли се доставља: оверена фотокопија дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020 и 3/2021) за радно место за које 
конкурише, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству РС (не ста-
рији од 6 месеци); потврду Повереника за зашти-
ту равноправности да није утврђено дискрими-
наторно 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 програ-
му одговарајуће високошколске установе, доказ 
односно уверење о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издато 
од стране одговарајуће високошколске устано-
ве. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима, 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду.У поступку одлучивања о избору 
наставника, комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену са 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака.Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом и оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Пријавни форму-
лар са свим конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити лично 
или на адресу: Основна школа “Алекса Шантић”, 
Маршала Тита 33, 21426 Вајска, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, са назнаком „За конкурс - наставник 
предметне наставе – техничко и технологија/
информатика и рачунарство“. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон: 021/775-873.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово 
Братства јединства 14

тел. 013/681-512

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
и посебне услове утврђене у чл. 139, 141 став 
7 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. Закон, 10/2019, 27/18 – др. закон 
и 6/2020): 1. да има најмање IV степен струч-
не спреме и одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) и 
да поседује сертификат о завршеној обуци за 
педагошког асистента, у складу са Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистен-
та; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван за кривична дела у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање); 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ под тачком 2 пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: 1. дипло-
му или оверену фотокопију дипломе и сертифи-
кат, 2. извод из казнене евиденције (прибавља 
сваки кандидат у полицијској управи према 
месту рођења, а лица рођена у иностранству 
према месту пребивалишта), 3. уверење из 
матичне књиге држављана РС са холограмом, а 
подаци о осуђиваности у основном суду према 
месту пребивалишту, 4. доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (диплома издата на српском 
језику која је приложена као доказ под тачком 
1 сматра се доказом о знању српског језика), 5. 
фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију, заједно са кратком биографијом, адресом 
и одштампаним пријавним формуларом, доста-
вити школи. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на горе наведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

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

време до повратка запосленог са 
функције директора

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17): професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и технич-
ког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образо-
вања и физике, професор физике и основа тех-
нике, професор техничког образовања и хемије, 
дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко образовање, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор 
политехничког образовања; 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
– аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. Кандидат у погледу стручне спреме, поред 
наведених законских услова мора да испуња-
ва услове према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе: 1. 
доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме 
(оверена фотокопија дипломе); 2. уверење о нео-
суђиваности; 3. уверење да нису под истрагом; 
4. извод из матичне књиге рођених; 5. уверење 
о држављанству; 6. доказ да изабрани кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се после 
закључења уговора о раду. Оверене фотокопије 
докумената не могу бити старије од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Избор кандидата врши комисија коју 
формира директор школе. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26000 Панчево, Лава Толстоја 30

тел/факс: 013/344-998
e -mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. годину

УСЛОВИ: 1. 1) Послове андрагошког асистента 
може да обавља наставник, стручни, сарадник 
и лице које испуњава услове за пријем у радни 
однос, утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитањаи и има нај-
мање средње образовање; 2) андрагошки асис-
тент мора да има и савладан програм обуке за 
оспособљавање за рад са одраслима: „Интеграл-
ни програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих”, сход-
но Правилнику о условима у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистена-
та за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих (“Сл гласник РС 
- Просветни гласник” бр.13/2013); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: дипло-
му о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци), уверење из каз-
нене евиденције (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад је у обавези да достави 
кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику, док кандидат који је одго-
варајуће образовање стекао на српском језику 
испуњеност овог услова доказује дипломом о сте-
ченом образовању коју прилаже и професионал-
ну биофрафију. Уколико се подносе фотокопије 
докумената, морају бити оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима, лекарско уверење, подноси 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Претходну психолошку процену способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију о испуњености услова за рад на наведеном 
радном месту, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 
старешинством – наставник/а 

клавира
за рад у издвојеном одељењу у 

Димитровграду, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 

60 дана, односно до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном 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), кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у 
даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ доставља кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 953 | 29.09.2021.84

ку). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3)–5) члана 139 ЗОСОВ-а под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. У погледу степена и врсте обра-
зовања, потребно је да кандидати имају одгова-
рајуће високо образовање предвиђено чланом 
140 ЗОСОВ и сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ – 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 ЗОСОВ. У погледу степена и врсте обра-
зовања, односно одговарајућег високог образо-
вања, сходно члану 2 став 1 тачка 10) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020 и 18/2020), наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у основној музичкој шко-
ли на Одсеку за класичну музику, могу да изводе 
лица, и то наставник клавира: (1) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани 
музичар – пијаниста; (3) академски музичар пија-
ниста; (4) мастер музички уметник, професионал-
ни статус – клавириста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским сту-
дијама клавира. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Приликом подношења пријаве на кон-
курс, уз попуњен пријавни формулар и потписа-
ну пријаву са биографијом (у којој се обавезно 
наводи да ли је извршена психолошка процена 
способности код надлежне службе за послове 
запошљавања и када), кандидат је обавезан да 
приложи следеће доказе: да има одговарајуће 
образовање (диплома, оригинал или оверен пре-
пис дипломе о завршеном образовању или уве-
рење уколико није издата диплома); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ (са датумом издавања не старијим од 
дана објављивања огласа, издаје надлежна ПУ); 
доказ о испуњености услова из члана 142 став 
1 ЗОСОВ – оверену фотокопију додатка дипломи 
из ког се види да је кандидат положио испите из 
педагогије и психологије или потврду факулте-
та да је положио ове испите, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци). Основна музичка школа 
„Др Драгутин Гостушки” у Пироту, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потреб-
не техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења или слу-
чајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, а 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријава са 
доказима о испуњености услова огласа, као и са 
обавезним контакт телефоном и адресом пре-
бивалишта, подноси се на горенаведену адресу 
(обавезно са повратницом) или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон: 

010/311-866. По завршеном конкурсу документа-
ција се не враћа кандидатима. Неблаговремено 
поднете пријаве и пријаве без потребне тражене 
документације неће се разматрати, као ни прија-
ве кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду образовања, врсте и степена стручне спреме.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог,  
са 27,50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
да испуњава услове у погледу стручне спреме, 
односно да је: (1) професор хемије; (2) дипломи-
рани хемичар; (3) дипломирани хемичар опште 
хемије; (4) дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; (5) дипломирани хемичар, смер 
хемијско инжењерство; (6) дипломирани профе-
сор хемије, мастер; (7) дипломирани хемичар, 
професор хемије; (8) дипломирани хемичар, 
мастер; (9) мастер хемичар; (10) мастер профе-
сор хемије. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске струдије хемије. Кандидат треба и: да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена, 
уверење или потврде о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа; извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријавни формулар (образац се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) са потребном документацијом се 
подноси лично или се шаље на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“ и на огласној табли 
Националне службе за запошљавање у Пироту. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Библиотекар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
да испуњава услове у погледу стручне спреме, 
односно да је: (1) професор језика и књижев-
ности, односно књижевности и језика, смер за 
библиотекарство; (2) дипломирани библиоте-
кар – информатичар; (3) професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности; (4) лице које испуњава 
услове за наставника гимназије, односно струч-
ног сарадника – педагога или психолога; (5) про-
фесор народне одбране; (6) професор, односно 
дипломирани филолог за италијански језик и 
књижевност; (7) професор, односно дипломира-
ни филолог за шпански језик и књижевност; (8) 
дипломирани компаративиста и библиотекар; (9) 
мастер библиотекар – информатичар; (10) мастер 
филолог (главни предмет, односно профил: биб-
лиотекарство и информатика); (11) мастер про-
фесор језика и књижевности (главни предмет, 
односно профил: библиотекарство и информати-
ка); (12) професор српске књижевности и језика. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена, 
уверење или потврде о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад – оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења, односно потврде о положе-
ном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске 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 послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
(образац се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) са потреб-
ном документацијом се подноси лично или се 
шаље на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ 
и на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 8529.09.2021. |  Број 953 |   

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Медицинска сестра – васпитачица
УСЛОВИ: 1) да кандидат има стечено одгова-
рајуће средње образовање у трајању од четири 
године, односно стечен четврти степен стручне 
спреме одговарајуће струке; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања, и то: за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан попу-
ни пријавни формулар који је доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достави установи. Уз пријаву канди-
дат подноси оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: диплому о стручној спреми, 
уверење да није осуђиван за кривична дела наве-
дена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања (не старија од 6 месе-
ци, прибавља се код надлежног органа МУП-а), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци или трајни), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Контакт телефон: 012/852-366.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја

Наставник енглеског језика

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 66,64% радног времена

Шеф рачуноводства

Наставник руског језика
за 40% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аут.тумачење), кандидат за радно место 
наставника енглеског језика, математике и рус-
ког језика, мора да испуњава и посебне услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20) и Правиликом о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), а кандидат за радно место 
шефа рачуноводства и посебне услове пропи-

сане Правилником о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Слободан Јовић“ Волуја. 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: а) 
да има одговарајуће образовање: за наставника 
енглеског језика, математике и руског језика (у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020: под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правиликом о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад на 
радном месту наставника математике, односно, 
руског и енглеског језика; за шефа рачуноводства 
(у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у ОШ “Слободан Јовић” 
Волуја): лице које је стекло високо образовање на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, а 
изузетно лица са средњим образовањем и нај-
мање пет година радног исуства стеченог на тим 
пословима. Кандидати треба да имају и: б) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) 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 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу за законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) држављанство Републике Србије; д) 
да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају следећу потребну докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије) 
– подносе само кандидати за радна места настав-
ника предметне наставе, горе наведена; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе: да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); радну биографију - CV 
и доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; 
доказ представља потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ да кандидат има физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду (лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци). Сва документација се подноси 
у оригиналу или овереној фотокопији, не старијој 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 

за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дада од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама школе. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова се предају непосред-
но у секретаријату школе, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ 
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја бб. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос на радно место _____ (са 
називом радног места за које се конкурише“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године, или одгова-
рајуће више образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да 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 мита 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) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) средње образовање; 2) психич-
ка, физичка и здравствену способност за рад 
са децом; 3) 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: потпуну личну и радну биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном; диплому 
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о стеченом образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству РС; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); 
пријавни формулар (образац пријавног формула-
ра кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја). Канди-
дати подносе документа у оригиналу или ове-
рене копије (не старије од 6 месеци). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним формуларом, 
достављају установи. Пре закључења уговора о 
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. По завршетку конкурса пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште (са 
повратницом), на адресу: Предшколска установа 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, Вука Караџића 1, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секре-
тара Предшколске установе „Љубица Вребалов“ 
Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Наставник српског као нематерњег 
језика

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

УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24. став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и то да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони, 10/2019 
и 6/2020), као и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је сте-
као одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном 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 малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар који преузима на званичној страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом 
доставља следећу документацију: 1. оверен пре-
пис или оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2.лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља пре закљу-
чења уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања кан-
дидат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној копији, 4. уверење о држављанству РС 
- оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци, 5. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија), 6. доказ о знању срп-
ског језика као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. Тра-
жена документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „12. децембар”, 36310 Сје-
ница, Нова бб, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Телефон за информације: 020/741-185 (директор 
школе).

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор 
математике; дипломирани математичар; диипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани математичар 
– иформатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике – математике; 
дипломирани математичар – астроном; дипло-
мирани математичар – примењена математика; 
дипломирани математичар – математика финан-
сија са изборним предметом основи геометрије; 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор мате-
матике и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике и 

математике; дипломирани професор математике 
– мастер; дипломирани математичар – мастер; 
дипломирани инжењер математике – мастер, са 
изборним предметом Основи геометрије; дипло-
мирани математичар – професор математике; 
дипломирани инжењер математике са изборним 
предметом Основи геометрије; професор хемије 
– математике; професор географије – матема-
тике; професор физике – математике; професор 
биологије – математике; професор математике 
– теоријски смер; дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирни математичар – меха-
ничар. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани мастер, треба да имају 
завршене оновне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примење-
не математике са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије или двоп-
редметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

Наставник руског језика
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно  
до 31.08.2022.

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил Руски језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил Руски језик, 
мастер професор слависта – Руски језик и књи-
жевност. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Законом о основама система 
образовања и васпитања; да имају одговарајуће 
образовање; психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђени правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, напуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за крвична дела из 
групе кривичних дела против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство РС. Уз пријаву приложи-
ти диплому о степену стручне спреме. Лекарско 
уверење се подноси пре закључивања уговора о 
раду, а уверење да кандидат није осуђиван при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са функције помоћника 
директора

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: има држављанство Републи-
ке Србије; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; није правоснажном 
пресудом кривично осуђивано; зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; има одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005 
године, као и стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне ака-
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демске студије, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Потребна 
документација: пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење не старије од шест месеци да кандидат 
није осуђиван за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за злостављање малолет-
ног детета или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 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, уврђено дискриминаторно понашање; 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од шест 
месеци); да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно - образовни рад. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, санитарну књижицу 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве са потребном документацијом 
са назнаком „За конкурс“ у затвореној коверти 
слати на адресу: Предшколска установа „Сунце” 
Косовска 36А, Куршумлија. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Контакт телефон за све додатне информације је 
027/381-534 сваког радног дана од 07.00 до 14.00 
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124

Психолог
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

распоређене на послове помоћника 
директора, најдуже до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” 88/17, 27/18 и 10/19) и да је стекао одго-
варајуће образовање: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, одн. стручне 
области за одгвварајући предмет, односно групе 
предмета (2) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета или студије другог 
степена из области педагошких наука или интре-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; Лице из 
ове подтачке (2) мора имати завршене студије 
првог степена из научне, одн. стручне области 
за одговарајући предмет, одн. групу предмета, 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005. годи-
не. Потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте стручне спреме пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 

2/17, 3/17 и 13/18); да у складу са чл. 142. ст. 
1. има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
шест бодова из психолошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, одн. испиту за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из овог члана закона; 
доказ о знању српског језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад у школи; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 ст. 1. тач. 
3) ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
да уз пријавни формулар са краћом биографијом 
приложи: оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених, као и уверење надлежне 
ПУ (МУП) – да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси примљени кандидат пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућује се на претходну про-
веру психофизичке способности за рад са децом 
и ученицима коју врши служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене споспбности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу. Ближе информације на 
телефон: 027/381-124, 8100-055.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 38

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на студијама 
другог степена правне струке (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); на основним студијама 
правне струке у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
нардним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи, и то: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оригинал или оверену 
копија уверења о неосуђиваности из казнене 
евиденције (уверење не сме да буде старије од 
6 месеци), потврду Повереника за заштиту рав-
ноправности да није утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, краћу радну биографију, доказ да знају срп-
ски језик (доказ – потврду да је кандидат поло-
жио српски језик достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани кандидат 
доставиће пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс 
ће спроводити конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од обављеног разговора са канди-
датима, а по добијању резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом. Пријаве треба 
послати на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити преко телефо-
на: 026/514-104, 026/516-913.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Домар / мајстор одржавања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме се 
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остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да поседују: средње образовање, и то 4. 
степен: електро, машинског, водоинсталатерског, 
браварског, столарског, лимарског, молерског, 
аутомеханичарског и сличног смера, и положен 
стручни испити за рад са судовима под притис-
ком (за послове руковања постројењем у котлар-
ници). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потпуном пријавом сма-
тра се својеручно потписана пријава која садр-
жи: попуњени пријавни формулар (формулар за 
пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (може и оверен препис/
фотокопија); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених или оверен препис/ фотокопија, 
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а), уве-
рење (потврда) одговарајуће установе да има 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Напомена: документација се не враћа 
кандидатима који доставе пријаве. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. Телефон за контакт: 026/731-034.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/311-057

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености 
услова који су предвиђени чл. 139 ст. 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања из 
т. 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из т. 2. прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-

пију дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 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 дис-
криминаторно понашање - издато од МУП-а (не 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс), ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), кратак CV (пот-
писан), лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре потписивања уговора о раду. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. У поступку одлучивања 
о избору наставника конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Решење о избору кандидата донеће изборна 
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се 
лично или путем препоручене поште на наведену 
адресу, са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос – за наставника географије”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно до 
31.08.2022.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) да има одговарајуће обра-
зовање – IV степен стручне спреме; 2) савладан 
програм обуке за педагошког асистента прописан 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, тј. завршен програм обуке за 
педагошког асистента (уводни модул); 3) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није правоснаж-
ном пресудом осуђен 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 малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5) да има држављанство 
Републике Србије; 6) да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: био-
графију, попуњен пријавни формулар на званич-

ној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, оригинал или 
оверену фотокопију документа којим се доказује 
да је савладан програм обуке за педагошког асис-
тента (уводни модул), уверење из казнене еви-
денције МУП-а о некажњавању, доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона (да 
је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму високошколске установе), 
доказ о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз које су приложени сви докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе које 
наведу у својим пријавама. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама ОШ „Петефи 
Шандор“, Дорослово, Херцег Јаноша 52, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакт телефон који су навели у својим 
пријавама. У складу са чланом 155 став 7 Закона, 
установа у поступку избора педагошког асистента 
прибавља мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат подно-
си пре закључивања уговора о раду. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова за заснивање рад-
ног односа за наведено радно место, са биогра-
фијом, доставити на адресу школе. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе, путем телефона: 025/5862-332.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/341-314
e-mail: ntskola@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником 
о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 108/2015), тј. да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога или психолога, 
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) 
подтачка б) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, педагога или психолога; да 
је прошао обуку и положио испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
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жен испит за директора дужан је да у року од 
две године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит у складу са условима прописа-
ним Законом о основама система образовања и 
васпитања); да има дозволу за рад за наставника 
или стручног сарадника; да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; кандидат за 
директора не може да буде лице које је правос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, тј. високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три годи-
не или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат који се 
пријављује на конкурс је дужан да достави сле-
дећу документацију: пријаву на конкурс за избор 
директора, са кратком биографијом, кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора; оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотококопија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија), не 
старије од 6 месеци; потврду о радном искуству, 
односно годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела уврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (да није старије од шест месеци); уверење 
основног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора (да није старије од шест 
месеци); уверење привредног суда да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (оригинал или оверена фотоко-
пија, да није старије од 6 месеци); извештај про-
светног саветника као доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
доставља кандидат на конкурсу који је претход-
но обављао дужност директора школе. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио исппит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе (изабрани кандидат за дирек-

тора школе који нема обуку и положен испит за 
директора ће бити у обавези да испит за директо-
ра положи у законском року од дана ступања на 
дужност); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), не старији од шест месеци 
од дана подношења пријаве (оригинал лекарског 
уверења или оверена копија).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доста-
вити лично или поштом, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“, на следећу адресу: Основ-
на школа „Никола Тесла“, Школска 2, 22304 Нови 
Бановци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Наставник руског језика
на одређено време преко 60 дана,  

са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/17...6/20 – даље: Закон), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник“ 
бр. 11/12...8/20): професор, односно дипломира-
ни филолог за руски језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), мастер проф. језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик); мастер професор слависта 
– руски језик и књижевност; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије. 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 2) 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 4) 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању 
српског језика (не достављају кандидати који су 
средње или даље образовање стекли на српском 
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са ученицима – лекар-
ско уверење, доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-

са. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом предати у секретаријат школе или послати 
поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Мара-
дик, Жарка Зрењанина 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ”
22304 Нови Бановци, Кабларска бб

тел. 022/340-983

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

радне 2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање – 
средње образовање у четворогодишњем трајању; 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 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 наведених услова 
мора да зна ромски језик и има савладан програм 
обуке у складу са одредбама чл. 8 Правилника о 
педагошком асистенту и андрагошком асистенту. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)–5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати 
треба да приложе: пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија са холограмом); оригинал или 
оверену фотокопија дипломе о стеченом четво-
рогодишњем образовању; доказ о знању ром-
ског језика; доказ о савладаном програму обуке у 
складу са одредбама чл. 8 Правилника о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту, доказ о 
неосуђиваности (прибавља се у МУП-у и не може 
бити старији од 6 месеци). Пријаве се подносе 
на адресу: ПУ „Радост“ Нови Бановци, Бановци 
– Дунав, Кабларска бб, а ближе информације се 
могу добити на телефон: 022/340-983.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

e-mail: pukameni@ptt.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), односно на основним 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 953 | 29.09.2021.90

студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године – васпитач; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад; са или без положеног испита 
за лиценцу за васпитача.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете 
без приложеног попуњеног формулара сматраће 
се непотпуним и неће бити узете у разматрање. 
Уз одштампан и попуњен формулар за пријаву на 
конкурс потребно је приложити и: радну и личну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и 
актуелним бројем телефона и имејл-адресом (CV); 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, а 
кандидати којима још није издата диплома дос-
тављају уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, 
потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
извод из матичне књиге рођених (нови образац 
са холограмом, трајно важење); уверење о поло-
женом испиту за лиценцу – дозволу за рад (струч-
ни испит) – само уколико кандидат има лиценцу 
за послове васпитача. Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља предшколској установи пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована решењем донетим од стране 
директора. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом. Конкурсна комисија обавља разго-

вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. При-
ложена конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе спровођења законом предвиђеног поступка 
– конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе 
путем препоручене пошиљке на адресу: Предш-
колска установа „Влада Обрадовић Камени“, 
Школска 6, 22410 Пећинци или доставити лично 
у секретаријат установе, са назнаком „Пријава на 
конкурс – (навести радно место)“. Информације о 
конкурсу могу се добити у предшколској устано-
ви и на телефон: 022/2436-052, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 29 

тел. 022/639-167

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чланом 
140 ст. 1 и ст. 2 Закона за наставника школе и 
подручја рада, за педагога и психолога: има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, 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 годи-
не од дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора). Кандидат за директора школе, поред 
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, треба да испуњава и услове из члана 
139 Закона: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
радну биографију; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
за наставника у овој школи; оверену фотоко-
пију лиценце (дозволе за рад) за наставника, 
односно уверење о положеном стручном испиту; 
потврду о 8 година рада у области образовања; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка); доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(за лице које је претходно обављало дужност 
директора); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доставља се уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи који се прилажу морају бити у оригиналу или 
оверене фотокопије, не старије од шест месеци. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова подно-
се се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора установе“. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа 
и стицање звања

Наставник за научну/ужу научну област Филолош-
ке науке: Општа и мађарска лингвистика и Дидак-
тичко-методичке науке: Методика наставе мађар-
ског језика и књижевности – ванредни професор
за рад на мађарском наставном језику, на одређе-
но време од пет година

УСЛОВИ: У звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом најмање 
осам (8), односно које има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, има научни назив доктора наука, има и више 
научних радова од значаја за развој науке, у ужој 
научној области за коју се бира, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним, односно уметничким пројек-
тима, објављен уџбеник или монографију, прак-
тикум или збирку задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скупови-
ма. Ближи услови за избор у звање наставника 
утврђују се општим актом Факултета и општима 
актима Универзитета у Новом Саду у складу са 
минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету из члана 12 став 1 тачка 
15) овог Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – 
др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 
– аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), као и у складу са осталим условима за 
избор наставника Факултета предвиђени одред-
бама истог Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – 
др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 
– аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон) и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Учитељског факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. Лице које је прав-
носнажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови не може стећи звање наставника, односно 
сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: струч-
на биографија, дипломе о одговарајућој стручној 
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спреми – оригинали или оверене копије, о заврше-
ним основним, мастер (магистарским) и докторс-
ким студијама / дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговорајуће научне области, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија), списак научних радо-
ва, радови (у папирном или електронском облику 
на CD-у)лекарско уверење и уверења о неосуђи-
ваности – подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, на адре-
су: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67
e-mail: visokaskola@vsovsu.rs

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 
односа у области Медицинских 

наука, ужа научна област Клиничке 
медицинске науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар меди-
цинских наука или специјалиста хирургије или 
дечије хирургије, објављени стручни радови у 
одговарајућој области, показује способност за 
наставни рад, позитивна оцена за наставно-пе-
дагошки рад од стране студената. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Школе, Правилником о избору звања 
наставника и сарадника, Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Школи, у 
складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да понесу: биографију са свим битним пода-
цима, кретање у професионалном раду (устано-
ва, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања), списак 
радова и саме радове, остале податке: о настав-
ном раду, научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу, о анга-
жовању у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе, ваннаставним активнос-
тима, доприносу локалној и широј заједници, при-
знањима и наградама. Докази у овереној фотоко-
пији: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, све високошколске дипломе и 
додатак дипломи или нострификације диплома 
стечене у иностранству, доказ надлежног органа 
поводом чињенице да кандидат није под истрагом 
и нијекривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу 
Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву 
конкурсну документацију, као доказ о испуње-
ности услова конкурса, доставити и у електрон-
ској 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир и неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ 

„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“
24000 Суботица
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Професор енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; професор 
енглеског језика; дипломирани филолог англис-
та; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски про-
грам Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају да имају прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским група-
ма: језик, књижевност, култура, модул Енглески 
језик и књижевност, Англистика, Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом.

Професор историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани исто-
ричар; професор историје - географије; дипломи-
рани историчар - мастер; мастер историчар; мас-
тер професор предметне наставе.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на рад-
но искуство.

Секретар
УСЛОВИ: високо образовање из области правних 
наука, у складу са чланом 140 Закона, које је сте-
као на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не, професор физичког васпитања - дипломира-
ни организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физичког 
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања 
и спорта, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Кандидат 
треба да испуњава све услове за пријем у радни 
однос из чл. 139 ст. 1, чл. 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Домар
УСЛОВИ: да има одговарајуће средње или КВ 
образовање (има трећи или четврти степен стру-
чне спреме - електро, столарске, машинске, стру-
гарске или водоинсталарске струке).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја на адреси: 
http: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампан и 
својеручно потписан пријавни формулар са наз-
наком да се конкурише за одређено радно место, 
школи се достављају следећа документа: 1. ори-
гинал или оверена копија дипломе, уверења о 
завршеном образовању или нострификација 
иностране дипломе; 2. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 3. уверење 
о држављанству; 4. доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(мађарски језик), диплома или нострификована 
иностранана диплома издата на српском језику. 
Наведену документацију доставити школи у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 
ст 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставника, 
односно стручног сарадника, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, као језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има најмање 
осам година радног стажа у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има дозволу за рад за 
наставника, односно стручног сарадника (лицен-
ца или стручни испит); да има положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба 
да поднесе следећу документацију: одштампан и 
попуњен пријавни формулар на конкурс са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положе-
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ном стручном испиту (испиту за лиценцу); потвр-
ду о радном стажу на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања (оригинал или оверена копија); уверење о 
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (у оригиналу или оверену 
копију), не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (у оригиналу или оверену копију), 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик (само кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику), кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика – 
у оригиналу или оверену копију; дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора, а ако иза-
брани директор нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци, доставља иза-
брани кандидат пре ступања на дужност; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико га поседује (оригинал или оверена копија). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (ове-
рена фотокопија). Поред наведеног кандидат тре-
ба да достави биографију са кратким прегледом 
радног искуства и предлог програма рада дирек-
тора школе. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са документацијом и при-
лозима достављају се препорученом поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора“ или лично у секретарија-
ту школе. Додатне информације путем телефона: 
015/343-154.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ГРБИЋ”

31260 Косјерић, Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академ-
ске студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпи-
тач, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10 септембра 2005. године.

Спремачица
УСЛОВИ: I ССС, основно образовање.

Сервирка
УСЛОВИ: I ССС, основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и техн. развоја 
Републике Србије; диплому или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ из казнене евиденције МУП-а, односно 
уверење о неосуђиваности, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених -доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (само ако је образовање завршено 
на страном језику); лекарско уверење - изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду; лична биографија са контакт подацима кан-
дидата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Све потребне информације 
можете добити на телефон: 031/781-484.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна, Кремна бб
тел. 031/3808-495

Наставник предметне наставе – 
енглеског језика

са 88,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, тј. до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства до 17.03.2022. 
године - матична школа у Кремнима и 

ИО Мокра Гора

Наставник предметне наставе – 
енглеског језика

са 11,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, тј. до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства, до 17.03.2022. 

године, ОШ “Богосав Јанковић” у 
Кремнима и ИО Биоска

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 и члана 142. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18- 
др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и 
врести образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни 
гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/18 и 11/19), као и посебне услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран пре потписивања уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из гру-

пе 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 дискримина-
торно понашање (издаје МУП, односно надлежна 
ПУ); да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкурса; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“ Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/19), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену копију), доказ да 
кандидат није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (изсаје МУП, односно надлежна ПУ); доказ о 
познавању српског језика подносе кандидати који 
нису стекли диплому на српском језику. Оверене 
фотокопије не могу бити старије од 6 (шест) месе-
ци. Кандидати који испуњавају услове конкурса 
и 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 запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити лично или поштом на адресу школе: 
Основна школа “Богосав Јанковић” Кремна, Крем-
на бб, 31242 Кремна, са назнаком: “За конкурс.” 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 031/3808-495.

ВАЉЕВО

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица 
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место може 
бити примљен у радни однос ако испуњава усло-
ве из члана 139 ЗОСОВ-а: а) да има одговарајуће 
образовање, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и члана 140 ЗОСОВ-а, стече-
но: на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; в) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
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законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик – образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Кандидати треба да доста-
ве: 1) радну биографију; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС; 3) оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о дипломирању; 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 5) 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 6) извод из казнене евиден-
ције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о позна-
вању језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или ове-
рена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као ни 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран на конкурсу, 
доставиће уверење о здравственој способности 
пре закључења уговора о раду (не старије од шест 
месеци). Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-270

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има образовање стечено на студијама 
другог степена мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139 став 1 зачка 3 ЗОС-а; држављан-
ство Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са биогра-
фијом; попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; овере-
на фотокопија диплома којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; уверење о 
неусуђиваности. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сви докази прилажу се у оригинал 
или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова односно општинским управама 
као поверени послови). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућује се на психолошку про-
цену способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Разго-
вор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ “Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће кан-

дидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригинал 
или фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавнох бележника биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова слати на горе наведену адресу.

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 

издовјеном одељењу у Причевићу

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има образовање стечено на студијама 
другог степена мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139 став 1 зачка 3 ЗОС-а; држављан-
ство Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са биогра-
фијом; попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; овере-
на фотокопија диплома којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; уверење о 
неусуђиваности. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сви докази прилажу се у оригинал 
или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова односно општинским управама 
као поверени послови). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућује се на психолошку про-
цену способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Разго-
вор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ “Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригинал 
или фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавнох бележника биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова слати на горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ВУЛЕ АНТИЋ“
17501 Врање 

Радних бригада 2

Сарадник – медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и 
негу у посебним условима, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Зако-

на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 10/2019 и 6/2020). Канди-
дат мора да испуњава услове у погледу стручне 
спреме, односно да има: завршено средње обра-
зовање здравствене струке у трајању од 4 годи-
не, радно искуство – једна година рада у струци, 
положен стручни испит; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат попуњава формулар за пријаву 
на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС и одштампани пријавни формулар заједно 
са потребном документацијом доставља школи. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар при-
лаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (којом се потврђује стручна спре-
ма), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење или потврде о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела, и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа; уверење о 
положеном стручном испиту; потврду о радном 
искуству (једна година рада у струци); кандида-
ти који образовање нису стекли на српском јези-
ку, достављају и доказ да познају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће установе. Кандидат 
који буде изабран у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућен на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши НСЗ. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом се подноси 
лично или се шаље на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Милунке Савић бб

Наставник математике
са 72,22% ангажовања, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене са 

функције директора школе

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, дипломирани 
мастематичар - професор математике, дипломира-
ни математичар за математику економије, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теориски смер, професор математи-
ке и рачунарства, професор информатике - мате-
матике, професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије- математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломира-
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ни математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија, 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, дипломирани професор математи-
ке - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
мастер математичар, мастер професор математи-
ке, мастер математичар - професор математике.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно -васпитни рад. Услови из ста-
ва 1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) - 5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом доставити оригина-
ле или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговатрајућем 
образовању, уверење о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење из казнене евиденције, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду, пријавни формулар 
са званичне странице Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати са назнаком: “За 
конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа 
“Др Изабел Емсли Хастон”, Милунке Савић бб, 
17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор математике
на одређено време до повратка на рад 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове конкурса: 1) да имају одговарајуће 
образовање и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примена, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар- информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани матема-
тичар-астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани математичар - 
математика финансије (са изборним предметом 
основи геометрије), диполомирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математике 
и информатике, професор физике и математике, 
професор информатике и математике, дипломира-
ни математичар- мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер, дипломирани математичар - 
професор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике, професор хемије- математике, про-
фесор географије - математике, професор физи-

ке- математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломи-
рани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар - професор 
математике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основа геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике, 2) имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из алинее 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из алинеа 2 пре закључења 
уговора о раду. Конкурс 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 неблаговвремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

17500 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, завр-
шен програм обуке за педагошке асистенте. 
Кандидат треба да испуњава и остале услове 
предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/19 и 6/20), тј. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита и остала кривична дела прид-
виђена чланоном 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство 
РС, да зна српски језик као и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад и да се налази 
на листи педагошких асистената.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству, доказ да се против канди-
дата не води истрага нити је подигнута оптужба и 
да се не води кривични поступак пред судом (све 
то не страије од шест месеци), кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства као 
и попуњени пријавни формулар који се налази на 
званичној страници Министраства просвете, науке 
и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу: 
ОШ “Бранислав Нушић” Ратаје, 17500 Врање са 
назнаком: „За Конкурсну комисију“. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ВРШАЦ

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3

тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Андрагошки асистент
на одређено време за школску  

2021/22. годину

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од 4 
године; савладан програм обуке за андрагошког 
асистента прописан од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; знање српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 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 примања и давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Пожељно је искуство у раду са учени-
цима из осетљивих друштвених група.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs, крат-
ку биографију, фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, документ којим се доказује 
савладан програм обуке за андрагошког асистен-
та (уводни модул), потврду од некажњавању од 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месе-
ца од објављивања конкурса). Сва документа при-
лажу се у оригиналу или овереном препису. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима вршиће Национална служба за запо-
шљавање. Лекарско уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве послати на горе наведену адресу, 
са назнаоком „Конкурс за радно место андрагошки 
асистент“. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 013/839-853. 

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

школску 2021/22. годину

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од 4 
године и савладан програм обуке за педагошког 
асистента прописан од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, тј. завршен 
програм обуке за педагошког асистента (уводни 
модул); знање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад и знање ромског језика; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања и давања мита, за кривична дела 
из кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу 
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз одштампан, читко попуњен пријавни 
формулар преузет са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја – 
www.mpn.gov.rs, кандидати подносе: кратку био-
графију са контакт подацима; диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента (уводни 
модул); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци од дана објављивања конкурса), извод 
из матичне књиге рођених, потврду од некажња-
вању од надлежне полицијске управе (не старији 
од 6 месеци од објављивања конкурса); доказ о 
познавању српског језика и ромског језика (осим 
за кандидате који су образовање стекли на овим 
језицима). Сва документа прилажу се у оригина-
лу или овереном препису. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уве-
рење, кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве послати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за радно 
место педагошки асистент“. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 013/839-853.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник предметне наставе – 
хемија

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог на рад, са 80% норме

Наставник предметне наставе – 
музичка култура

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог на рад, са 90% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 06/20) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном; доказ о стеченом одговарајућем образовању 

из члана члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/2018 и 10/2019, 06/20) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у ОШ („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, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) – овере-
на фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија). Кан-
дидати даље достављају доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС – оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ориги-
нал уверења или оверена фотокопија, не старији 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад – доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, или у неки други дан кад шко-
ла не ради, рок истиче истеком првог наредног рад-
ног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у 
складу са Законом и подзаконским актима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком 
„За комисију за избор“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информа-
ције о конкурсу могу се добити непосредно у шко-
ли, као и на телефон: 019/34-00-517.

ЗРЕЊАНИН

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Скерлићева бб.

Наставник предметне наставе – 
математика

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 
и 13/2017 – одлука УС), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да: 1. 
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања које 
је стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета или 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Врста и 
степен стручне спреме прописана је подзаконским 
актом и то: Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из опште-образовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
– испр., 13/16, 2/201, 13/2018, 7/19, 14/20, 15/20 
и 1/2021): 1) професор математике; (2) дипломи-
рани математичар; (3) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; (4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; 
(5) дипломирани математичар – информатичар; (6) 
дипломирани математичар – професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику еко-
номије; (8) професор математике – теоријско усме-
рење; (9) професор математике – теоријски смер; 
(10) професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике – математике; (12) професор 
хемије – математике; (13) професор географије – 
математике; (14) професор физике – математике; 
(15) професор биологије – математике; (16) дипло-
мирани математичар – астроном; (17) дипломирани 
математичар – теоријска математика; (18) дипломи-
рани математичар – примењена математика; (19) 
дипломирани математичар – математика финансија; 
(20) дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); (21) дипломи-
рани информатичар; (22) дипломирани професор 
математике – мастер; (23) дипломирани математи-
чар – мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер 
професор математике; (26) мастер математичар – 
професор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Уколико школа 
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тач-
ке, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Математика може да изводи и: мас-
тер професор математике и информатике; мастер 
професор информатике и математике; мастер про-
фесор физике и математике; мастер професор мате-
матике и физике. Лице из става 3 ове тачке мора да 
има претходно завршене основне академске студије 
двопредметне наставе математике и информатике 
или математике и физике. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета математика 
у подручју рада Економија, право и администрација 
може да изводи: дипломирани математичар – мас-
тер математике финансија. Учесници конкурса тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; овере-
ну фотокопију уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 4) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уго-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 953 | 29.09.2021.96

вора о раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаве се шаљу поштом или предају лич-
но на адресу: Економско-трговинска школа „Јован 
Трајковић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Скерлићева 
бб, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
23242 Банатски Деспотовац 

Трг Душана Ћубића 12
тел. 023/3879-002

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 27/2018 – др. закон и 
6/2020), а то су: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке акдем-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарујући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице које има завршене ове студије 
другог степена, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стучне области за одго-
варајући премет, односно групу предмета, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); 2) да поседује доз-
волу за рад (лиценцу или положен стручни испит) за 
наставника, васпитача односно стручног сарадника; 
3) да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року од 2 
године од дана ступања на дужност положи наведе-
ни испит; 4) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност са рад са децом и ученицима; 5) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик јер се на њему остварује вас-
питно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одоварајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави још и: попуњен и одштампан форму-
лар за пријаву на конкурс (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја); оверену копију дипломе 
о стеченом одговарујућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
за наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка (оригинал или оверена фотокопија); потврду 
о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (напомена: потврда садржи податак о 
радном стажу и пословима које је лице обављало 

и издаје је установа у којој кандидат ради; ако кан-
дидат није у радном односу, потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања); лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
уверења да није покренута истрага, нити се води 
поступак пред надлежним судом (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију уверења да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у просвети (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених које није старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије које није старије 
од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (оверена копија дипломе о 
завршеној средњој школи, вишој школи или факу-
лету на српском језику или уверење о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошолске установе); оригинал или оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
– доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора; биографију са кратким пре-
гледом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; у складу са чланом 123 став 
14 Закона о основама система образовања и васпи-
тања кандидат може да достави и оригнал или ове-
рену копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду; оригинал или оверену копију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(пријава ће се сматрати потпуном и уколико кан-
дидат нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност). 
Копије доказа које се подносе при конкурисању за 
избор директора оверавају се од стране надлежног 
орагана. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања на 
српском језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
достављање пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Пријавни 
формулар попунити на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http: // www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити, лично или путем поште на 
адресу: ОШ „Петар Кочић“, Трг Душана Ћубића 12, 
23242 Банатски Деспотовац, са назнаком „Конкурс 
за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 023/3879-002.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/548820 локал 18

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, а најдуже 
до 31.8.2022. године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24. став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-ОУС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), 

треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139, 140 и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), посебне услове 
из члана 6. став 1 тачка 8) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), као и посебне 
услове из Правилника о организацији и системати-
зацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрења-
нина, односно: I да има одговарајуће образовање, 
односно да је: 1. дипломирани библиотекар-инфор-
матичар; 2. професор, односно дипломирани фило-
лог језика и књижевности; 3. професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност са тео-
ријом књижевности; 4. професор разредне наста-
ве; 5. професор језика и књижевности, односно 
књижевности и језика-смер за библиотекарство; 6. 
професор, односно дипломирани филолог књижев-
ности и језика; 7. професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности; 8. професор српског 
језика и књижевности; 9. професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевноћу; 10. профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; 11. професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; 12. мастер библи-
отекар-информатичар; 13. мастер филолог (главни 
предмет/профил библиотекарство и информатика); 
14. мастер професор језика и књижевности (глав-
ни предмет/профил библиотекарство и информа-
тика); 15. професор југословенских књижевности; 
16. дипломирани компаративиста и библиотекар; 
17. професор српске књижевности и језика; II да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; III да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; IV да има 
држављанство Републике Србије; V да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су у обавези да попуне пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, да га одштампају и доставе установи 
заједно са потребном документацијом. Уз пријавни 
формулар, учесници конкурса треба да доставе и: 
1. краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти 
и степену стручне спреме, оверена фотокопија; 3. 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије (уверење факултета или копија индекса 
или доказ о положеном стручном испиту-испиту 
за лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. 
уверење издато од надлежне Полицијске управе о 
казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од шест месеци), 
оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; 6. извод из МК рођених, 
обична копија; 7. доказ о познавању српског језика 
(само за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова из тач-
ке II прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко 
Зрењанин“, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, 
са назнаком „За конкурс – библиотекар“. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон: 023/548-820 локал 18.
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У просторијама Дома културе у 
Алексинцу, у среду 22. септем-

бра, уручене су одлуке корисницима 
22 субвенције за самозапошљава- 
ње, који ће уз финансијску подршку 
НСЗ и Општине Алексинац покрену-
ти сопствени бизнис. Будући преду-
зетници су подржани субвенцијом 
на основу споразума који је Фили- 
јала Ниш НСЗ потписала са овом оп- 
штином. 

Додели одлука присуствовали су 
председник општине Алексинац Да-
либор Радичевић, директор Филијале 
Ниш НСЗ Бобан Матић и заменица 
нишке филијале Вања Стојковић. 

За реализацију програма само-
запошљавања издвојено је укупно 11 
милиона динара, од чега је Општина 
Алексинац издвојила 5 милиона дина-
ра, а Национална служба за запошља-
вање 6 милиона динара. 

На јавни позив за самозапошља-
вање су пристигла 42 захтева, од којих 
су 22 испунила законске услове за до-
бијање субвенције за отварање преду-
зетничке радње. 

Председник општине је том при-
ликом подсетио да НСЗ и Алексинац 
традиционално добро сарађују на раз-

личитим програмима запошљавања, 
али да је посебна пажња дата захте-
вима за самозапошљавање, па ће ова 
општина у наредној години више сред-
става определити за ту меру. 

Представници Филијале Ниш НСЗ 
пожелели су будућим алексиначким 

предузетницима срећу у почетку и 
даљем раду и позвали их да у времену 
које долази, као послодавци конкури-
шу и користе друге мере и подршку 
НСЗ.

Вања Стојковић

Уз подршку НЗС и Општине Алексинац до субвенција за 
самозапошљавање

ДВАДЕСЕТ ДВА НОВА 
ПРЕДУЗЕТНИКА 

Национална служба за запошљавање
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нерали осигурање Србија, Удружење особа са параплегијом 
и други.

Највећи број радника тражиле су компаније: „Теклас“, 
„Аптив“, „Мобелс“ и „Грот“ АД. „Теклас“ ће запослити 100 
монтажера, радника на аутоклаву, оператера 100% кон-
троле, референта логистике, референта набавке, инжење-
ра аутоматике и друге раднике, „Аптив“ ће ангажовати 50 
оператера на монтажи, „Мобелс“ ће запослити 40 пакера, 
тапетара, шивача и радника на склапању дрвене конструк-
ције, док су Руднику олова и цинка „Грот“ АД потребни по-
моћници рудара, бравари-вариоци, геолози и инжењери за 
производњу, укупно 34 радника.

Отварању Сајма запошљавања у Врању присуствовао 
је и одборник за привреду Небојша Зупанчић, који је иста-
као да ова манифестација умногоме доприноси побољшању 
привредне слике на локалу.

– Као локална самоуправа препознали смо значај одр-
жавања сајма запошљавања у нашем граду. Сматрамо да 
је то једна добра пракса, а сами можете видети колико је 
велико интересовање грађана, због чега и верујем да ће овај 
догађај испунити циљ због којег се и одржава – рекао је 
Зупанчић.

На питање о радницима „Геокса“ који на сајму тра-
же посао, Зупанчић је одговорио да се један део њих већ 
запослио у „Текласу“, док други гравитирају ка врањским 
привредницима из сектора обућарства. Он је изнео уверење 
да ће локална самоуправа уз помоћ државе у наредном пе-
риоду успети да обезбеди запослење и радницима који још 
нису пронашли посао.

Весна Станојковић

Филијала Врање Националне службе за запошљавање 
организовала је 17. септембра сајам запошљавања, на 

коме је учествовало 19 послодаваца са понудом од укупно 
366 слободних радних места. Најтраженији су били радни-
ци за ауто-индустрију, а већи број слободних послова по-
нудили су дрвнопрерађивачки и текстилни сектор, као и 
обућарска индустрија.

Манифестација је одржана на отвореном, у дворишту 
зграде врањске филијале за запошљавање, чиме су у пот-
пуности испоштоване епидемиолошке мере заштите. Сајам 
је посетио велики број грађана који су се информисали о 
понудама послодаваца и пријављивали за неке од радних 
позиција.

– Догађај је посетило око 1.400 незапослених лица 
која активно траже посао на територији Врања – рекао је 
в. д. директора врањске филијале за запошљавање Горан 
Живковић и објаснио да се на оваквим сајмовима запосли 
око 10 до 15 посто људи, што значи да се након ове манифе-
стације очекује запошљавање око 200 Врањанаца.

Живковић је том приликом подсетио да је у току и јав-
ни позив за послодавце по програму „Моја прва плата“, за 
који се у Врању до сада пријавило 105 послодаваца са по-
нудом од 155 радних позиција, на којима ће бити ангажо-
вана 224 незапослена лица.

На врањском сајму запошљшавања први пут су 
учествовале компаније: „Мобелс“, „Конект-инг“ и „Спарта 
систем тим“, као и лесковачки „Аптив“, док су међу редов-
ним учесницима били „Теклас“ из Владичиног Хана, „Топ 
софа“, „Калинел“ и „Дива Дивани“ из Врањске Бање, „Мар-
ковић“, „Стефи-комерц“ и „Кентаур Балканс“ из Врања, Ђе-

У ВРАЊУ ОДРЖАН ПРВИ САЈАМ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ОТВОРЕНОМ



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

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

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

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

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

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

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

решење о мировању радног односа.

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

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

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 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
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