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УВОДНИК

Национална служба за запошљавање користи 
прилику да поново позове средње и високообразова-
не младе до навршених 30 година живота и без рад-
ног искуства, да се до 31. октобра пријаве за учешће у 
овогодишњем програму „Моја прва плата“, који ће им 
помоћи да стекну прво радно искуство у својој стру-
ци и повећају шансе на тржишту рада у проналажењу 
запослења. Сви детаљи у вези са овим програмом и 
начином конкурисања могу се наћи у тексту који 
објављујемо и у овом броју „Послова“.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Дарија Кисић Тепавчевић и директор 
НСЗ Зоран Мартиновић прошле седмице су посетили 
Ниш, како би присуствовали додели одлука за само-
запошљавање 70 незапослених. Према Споразуму из-
међу НСЗ и Градске управе, у реализацију ове мере 
активне политике запошљавања уложено је укупно 
17.647.058 динара, од чега је Град Ниш из свог буџе-
та издвојио 9.000.000 динара, а Национална служба за 
запошљавање 8.647.058 динара. Корисници програма 
самозапошљавања највише су се опредељивали за по-
кретање производних и интелектуалних делатности, 
а међу теже запошљивим лицима највише је било 
млађих од 30 година и жена.

Почетком месеца у Основној школи „Душан Ра-
довић“ у Пироту уприличен је пријем за прве корис-
нике програма функционалног основног образовања 
одраслих, за 19 незапослених са евиденције градске 
НСЗ. Формиране су три групе – од првог до четвртог 
разреда, за пети и шести разред и за седми и осми, 
а највећи број полазника ће похађати седми и осми 
разред. Школски часови ће трајати по 30 минута, док 
ће се настава одвијати у вечерњим сатима. Полазници 
ће на овај начин наставити свој образовни пут и тако 
стећи сведочанство о завршеној основној школи, чиме 
ће се боље позиционирати на тржишту рада и повећа-
ти шансе за своје запослење.

Немања Новаковић
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Национална служба за запошљавање позива 
младе са средњим и високим образовањем, 

пријављене на евиденцију незапослених лица 
и без радног искуства, да се од 1. до 31. октобра 
пријаве за учешће у програму „Моја прва плата“, 
који ће им помоћи да стекну прво радно искуство 
у својој струци и тако повећају своје шансе на тр-
жишту рада у проналажењу запослења.

Наиме, од 1. до 31. октобра ће трајати друга фаза 
овогодишњег Програма подстицања запошљавања 
младих „Моја прва плата“, током које ће се незапос-
лени млади за учешће у овом програму пријављива-
ти преко сајта: www.mojaprvaplata.gov.rs.

Овим програмом младима без радног иску-
ства се омогућава да обаве праксу на конкретним 
пословима код послодаваца, на тај начин стекну 
знања, вештине и компетенције за рад и тако по-
већају своје могућности за запошљавање. Плани-
рано је укључивање до 10.000 младих са средњим 
и високим образовањем, до навршених 30 година 
живота, који су без радног искуства (или са рад-
ним искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима 
у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а нала-
зе се на евиденцији незапослених Националне службе за  
запошљавање.

На основу Уредбе о Програму подстицања запошља-
вања младих „Моја прва плата“, Национална служба за за-
пошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив 
који је доступан на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs) и сајту „Моја 
прва плата“ (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Програм „Моја прва плата“ се реализује без заснивања 
радног односа, у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ мла-
дима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану 
накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образо-
вањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим 
у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на 
раду и професионалне болести.

Прва фаза у реализацији програма „Моја прва плата“ 
– пријављивање послодаваца и оглашавање позиција, за-

вршена је 23. септембра, а на сајту „Моја прва плата“ могу 
се видети све одобрене позиције на које кандидати могу да 
конкуришу. 

Трећа фаза програма намењена је избору кандидата 
од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да 
обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање 
(коначан избор) послодавци из приватног сектора моћи 
да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци из 
јавног сектора у периоду од 16. до 30. новембра. У року од 15 
дана од дана завршетка избора кандидата биће формиране 
коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које 
ће бити доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Четврта фаза реализације програма се односи на пот-
писивање тројног уговора између Националне службе за 
запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће 
спровођење програма почети у року од 15 дана од дана 
формирања коначне листе послодаваца са изабраним кан-
дидатима.

НСЗ позива младе незапослене без радног искуства

УКЉУЧИТЕ СЕ У ПРОГРАМ  
„МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Посао се не чека, 
посао се тражи

http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије 51 број: 112-5544/2021 
од 29.06.2021. године и Закључка Комисије 
51 број: 112-5543/2021 од 29.06.2021. године 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Републичка дирекција 
за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Чачку, Одсек водне 
инспекције Краљево, Одељење  
водне инспекције, Републичка 

дирекција за воде
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним орга-
нима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту; прати примену 
прописа из делокруга рада инспекције и учест-
вује у изради анализа и извештаја; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или 
водопривредни смер или из стручне области 
технолошко инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма 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 водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Крушевцу, Одсек водне 
инспекције Лесковац, Одељење  
водне инспекције, Републичка 

дирекција за воде
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним орга-
нима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту; прати примену 
прописа из делокруга рада инспекције и учест-
вује у изради анализа и извештаја; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области тех-
нолошко инжењерство на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац.

3. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник,  

са местом рада у Нишу
Одсек водне инспекције Лесковац, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним орга-
нима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту; прати примену 
прописа из делокруга рада инспекције и учест-
вује у изради анализа и извештаја; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
стручне области грађевинско инжењерство 
- хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области тех-
нолошко инжењерство на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш.

4. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Смедереву,  
Одсек водне инспекције Лозница, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним орга-
нима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту; прати примену 
прописа из делокруга рада инспекције и учест-
вује у изради анализа и извештаја; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или 
водопривредни смер или из стручне области 
технолошко инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма 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: Смедерево.

5. Радно место за послове набавки 
и управне послове у области 

водопривреде, у звању саветник
Одељење за правне, економско-
финансијске и административно-

техничке послове, Републичка 
дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради интерног 
акта којим се ближе уређује поступак набав-
ки у Дирекцији; прикупља предлоге ужих 
унутрашњих јединица у Дирекцији за изра-
ду годишњег плана јавних набавки и пла-
на набавки на које се закон не примењује и 
учествује у припреми тих планова; учествује, 
као члан, у раду комисија за јавне набавке, 
припреми конкурсне документације и спро-
вођењу поступака јавних набавки; пропрема 
предлоге: одлука у поступку јавне набавке, 
огласа о јавној набавци, обавештења, уговора 
и других аката у поступку јавне набавке, као и 
предлоге аката у поступку набавке на које се 
закон не примењује; води евиденцију о јавним 
набавкама и евиденцију о набавкама на које 
се закон не примењује; израђује извештаје о 
спроведеним јавним набавкама и извештаје о 
спроведеним набавкама на које се закон не 
примењује; припрема нацрте другостепених 
решења у поступцима по жалби против управ-
них аката јавних водопривредних предузећа; 
учествује у припреми одговора на тужбе и 
сарађује са Државним правобранилаштвом 
у вези са заступањем Дирекције у судским и 
другим споровима у предметима из области 
Одељења; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, 
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положен државни стручни испит, положен 
стручни испит за службеника за јавне набавке, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Нови Београд, Булевар умет-
ности 2а.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места 
и избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вештина 
из наведених области, на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције – „дигитална писменост“, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

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

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

За радна места под редним бројем од 1 
до 4:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, посту-
пак инспекцијског надзора и основе методоло-
гије анализе ризика) – провераваће се усмено 
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-

тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се усмено путем 
симулације. 
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о водама) – прове-
раваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови јавних набавки (мето-
дологија за припрему и израду плана јавних 
набавки, методологија за припрему конкурс-
не документације у поступку јавних набавки 
и методологија за заштиту права у поступ-
ку јавне набавке) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације. 
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о водама) – 
провераваће се писаним путем у облику писа-
не 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 интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

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

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

V Лица задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Светлана Трпковић, тел. 
011/3621-958, од 9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Београд, Немањи-
на бр. 22-26.

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 кандида-
та међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге 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 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном испиту за инспектора (за радна 
места под редним бројем од 1 до 4); оригинал 
или оверена фотокопија сертификата о поло-
женом испиту за службеника за јавне набавке 
(само за радно место под редним бројем 5); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту, уверење о положе-
ном испиту за инспектора. Потребно је да учес-
ник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.
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X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

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

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у оригина-
лу 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 бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 15. новем-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем 
имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
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 (броје-
ве телефона или имејл-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 прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

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 инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за 
инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа.

Лицу на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту под редним бројем 
5. на неодређено време, а нема положен испит 
за службеника за јавне набавке, омогућиће 
се полагање испита за службеника за јавне 
набавке у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао в. д. директора Републичке 
дирекције за воде.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-5221/2020 од 8. јула 2020. године, 51 број: 
112-3786/2021 од 27. априла 2021. године и 
51 број: 112-8836/2021 од 28. септембра 2021. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
НИШУ

1. Реализатор третмана,  
у звању саветник

у Одсеку за спровођење третмана  
у Служби за третман

4 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне области педа-
гошке, психолошке или социолошке или поли-
тичке науке – смер за социјалну политику и 
социјални рад, или из стручне области спе-
цијална едукација и рехабилитација – смер за 
превенцију и третман поремећаја понашања, 

на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: знање из Закона о извршењу кри-
вичних санкција и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнад-
ном разврставању осуђених лица – усмено; 
вештина комуникације – непосредно, кроз раз-
говор са кандидатима. 

2. Организатор сточарске 
производње, у звању саветник

у Одсеку пољопривредне производње  
у Служби за обуку и упошљавање 

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стече-
но високо образовање из научне области, 
пољопривредни факултет – смер сточарство 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

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

Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб.

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
СОМБОРУ

3. Медицински техничар,  
у звању референт
у Служби за третман

1 извршилац

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

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

4. Инструктор кувар,  
у звању референт

у Служби за обуку и упошљавање 
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена 
средња школа угоститељске струке, положен 
државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту; 
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Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Сомбор, Стапарски пут 1.

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВОМ ЗАВОДУ У 
ПАНЧЕВУ

5. Инструктор кувар,  
у звању референт

у Групи за исхрану у Служби  
за обуку и упошљавање

1 извршилац

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

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

Место рада: Панчево, Баваништански пут бб.

V У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ 
У БЕОГРАДУ

6. Обезбеђење завода,  
у звању командир

у Служби за обезбеђење
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извршењу 
кривичних санкција и Правилника о начину 
обављања послова у Служби за обезбеђење 
у заводима за извршење кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, 
кроз разговор са кандидатима. 

Место рада: Београд, Бачванска 14.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти редни број радног места из текста конкурса 
као и назив радног места за које се конкури-
ше, име и презиме, датум и место рођења, 
јединствени матични број грађана, адресу 
пребивалишта, односно боравишта, мејл-ад-
реса за контакт, контакт телефон, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописа-
не за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 
пријава мора да буде својеручно потписана) 
– заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству – заједничко за сва радна мес-
та;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених – заједничко за сва 
радна места;

- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну 
спрему која је наведена у условима за радно 
место – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења 
из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној дужности (не старије од 30 дана) 
– заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци) – 
заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту – за 
радна места под р. бр. 1, 2, 4 и 5;
- оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту 
или стручном испиту у области здравстве-
не заштите – за радно мест под р. бр. 3 (у 
складу са чланом 101 Закона о државним 
службеницима, државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који 
су здравствени радници или здравствени 
сарадници у Управи за извршење кривичних 
санкција, који су у обавези да полажу или 
су положили стручни испит у области здрав-
ствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за звање коман-
дир – за радно место под р. бр. 6;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу – заједничко за сва 
радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо ње – заједничко за сва 
радна места (наведену изјаву могуће је преу-
зети на интернет презентацији Министарства 
правде, на следећој интернет адреси: http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php).

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном испиту 
за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. 

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, 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 при-
бавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се смат-
рати неуредним (члан 103 став 3). 

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

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

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

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

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

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

VII Општи услови за рад на радном 
месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним 
службеницима прописано је да као држав-
ни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има про-
писану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест м есеци.

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

VIII Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

IX Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту провера 
стручних оспособљености, знања и вештина 
које се вреднују у изборном поступку спро-
вешће се у просторијама завода.

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

X Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
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XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан 
Миљковић, тел. 011/3631-059 (радним данима 
од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту може да се запосли 
и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у року 
утврђеном законом. Државни службеник на 
пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

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

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

Управа за извршење кривичних санкција ће 
службеним путем вршити безбедносну про-
веру, у складу са чланом 254 Закона о извр-
шењу кривичних санкција.

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

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Министарства правде: www.mpravde.
gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној таб-
ли Управе за извршење кривичних санкција, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 
став 1 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: 
Mинистарство заштите животне средине – 
Агенција за заштиту животне средине, Београд.

Положај који се попуњава:

Помоћник директора – руководилац 
Сектора за контролу квалитета  

и стање животне средине
у Агенцији за заштиту животне средине 

у Министарству заштите животне 
средине, положај у петој групи

Опис послова: Руководи радом Сектора, 
распоређује и координира послове и коор-
динира рад унутрашњих јединица Агенције, 
врши послове Националне фокалне тачке 
за сарадњу са ЕЕА, врши и друге послове из 
надлежности директора у одсуству директора 
и по његовом посебном овлашћењу, обавља и 
друге послове по налогу Директора.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање девет година радног искуства 
у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руко-
водећим радним местима или пет година рад-
ног искуства на руководећим радним местима, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту; држављанство Републике Србије; 
да учесницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (општи, 
стратегијски и финансијски менаџмент; основе 
управљања људским ресурсима; организацио-
но понашање; управљање променама; упра-
вљање пројектима) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови међународне сарадње и 
европских интеграција (механизме координа-
ције и извештавања у процесу приступања ЕУ; 
познавање прописа ЕУ у контексту праћења 
усклађивања прописа РС са прописима и стан-
дардима ЕУ) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писе и акте из надлежности и организације 
органа (Стратегија реформе јавне управе у 

Републици Србији, Закон о заштити животне 
средине, Закон о водама, Закон о заштити ваз-
духа, Закон о управљању отпадом) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Жабљачка 10а.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс садржи: податке о конкурсу, личне 
податке, адресу становања, телефон, елек-
тронску адресу, образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; додатне едукације; радно 
искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана. 

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносиоци 
пријаве учествују у даљем изборном поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“ сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од про-
вере опште компетенције „дигитална писме-
ност“. 

Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
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органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима достављају уверење о положеном пра-
восудном испиту); исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство).

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

Лице које нема положен државни струч-
ни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу 
пријаве, да пријави полагање тог испита у 
Министарству државне управе и локалне само-
управе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служ-
би за управљање кадровима достави доказ о 
положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странке изричито изјаве да ће подат-
ке прибавити саме.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведу за коју се од пред-
виђених могућности опредељују, да орган при-
бави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

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

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

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

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

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и oгласној табли Министарства заштите 
животне средине, на интернет презентацији и 
oгласној табли Агенције за заштиту животне 
средине, на интернет презентацији и oгласној 
табли Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 
став 1 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: 
Министарствo рударства и енергетике, Бео-
град

Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за резерве 
енергената

у Министарству рударства и енергетике, 
положај у другој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује 
и координира рад Управе; даје упутства за рад 
државних службеника у Управи; распоређује 
послове на уже унутрашње јединице; обавља 
најсложеније послове из делокруга Управе; 
подноси извештаје о раду Управе; учествује у 
раду радних тела Владе и Народне скупшти-
не; остварује сарадњу из делокруга Управе са 
другим органима; обавља и друге послове по 
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-

зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање девет година радног искуства 
у струци или седам година радног искуства 
у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет годи-
на радног искуства на руководећим радним 
местима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту; држављанство Републике Србије; 
да учесницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (општи, 
стратегијски и финансијски менаџмент, осно-
ве управљања људским ресурсима) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о енергетици, Средњорочни и 
Дугорочни програм формирања и одржавања 
обавезних резерви нафте и деривата нафте) 
– провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик, 
ниво Б1 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б1.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.
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Администрација и управа

2. Секретар Министарства рударства 
и енергетике

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Секретаријатом, 
планира, организује, усмерава и надзире рад 
унутрашњих јединица у Секретаријату и врши 
најсложеније послове из делокруга Секрета-
ријата; помаже министру у управљању прав-
ним, кадровским, финансијским, информа-
тичким и другим питањима; усклађује рад 
унутрашњих јединица Министарства и сарађује 
са другим органима; даје стручна упутства за 
рад државних службеника и намештеника у 
Секретаријату; обавља и друге послове по 
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске или правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање девет годи-
на радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим 
радним местима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту; држављанство Републике 
Србије; да учесницима конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
нису осуђивани на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
(буџетски систем Републике Србије) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада управљање људским ресурсима 
(радно-правни односи у државним органима) 
– провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о министарствима) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 

и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, управљање људским ресурсима, 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираног на компе-
тенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.

3. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за 

инспекцијски надзор
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, 
усмерава и надзире рад унутрашњих једини-
ца у Сектору и врши најсложеније послове из 
делокруга Сектора; израђује програм рада и 
извештај о раду Сектора; остварује сарадњу 
са унутрашњим јединицама у Министарству, 
органима државне управе, јединицама локал-
не самоуправе и другим органима и организа-
цијама; учествује у изради развојне страте-
гије и утврђивању и избору системских мера 
за реализацију утврђене политике; обавља и 
друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких, друштвено-хуманистичких 
или медицинских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци 
од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног иску-
ства на руководећим радним местима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места; држављанство Републике Србије; да 
учесницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

2. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – релевантни прописи из дело-
круга радног места (Закон о државној управи) 
– провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за 
међународну сарадњу  

и европске интеграције
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору, планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Сектору и обавља 
најсложеније послове из делокруга Секто-
ра; израђује програм рада и извештај о раду 
Сектора; планира међународну билатералну 
и мултилатералну сарадњу у области рудар-
ства и енергетике на основу постојећих при-
оритета и потреба, а у складу са оквиром и 
мандатом појединих мултилатералних и регио-
налних организација, иницијатива и програма; 
координира процесе европских интеграција у 
областима рударства и енергетике и учествује 
у преговорима за чланство Републике Србије 
у Европској унији; надзире и усмерава рад 
тела и субјеката укључених у процес европ-
ских интеграција, посебно рад Преговарачке 
групе 15 – енергетика Стручне групе коорди-
национог тела за процес приступања Европ-
ској унији; сарађује са другим релевантним 
органима; обавља и друге послове по налогу 
министра.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци 
од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног иску-
ства на руководећим радним местима, поло-
жен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту; 
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држављанство Републике Србије; да учесни-
цима конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да нису осуђива-
ни на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (методоло-
гија и технике планирања, праћења, евалуа-
ције и извештавања у средњорочном и стра-
тешком планирању и о спровођењу јавних 
политика) – провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови међународне сарадње и 
европских интеграција (процедуре припреме и 
закључивања међународних споразума) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Стратегија развоја енергетике Репу-
блике Србије до 2025. године са пројекција-
ма до 2030. године) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик, 
ниво Б2 - провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.

5. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за геологију  

и рударство
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору, планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Сектору; обавља 
најсложеније послове из делокруга Сектора; 
израђује програм рада и извештај о раду Сек-

тора, координира израду програмског буџе-
та; остварује сарадњу са другим унутрашњим 
јединицама у Министарству, другим органима 
државне управе, јединицама локалне само-
управе и другим органима, међународним 
институцијама, невладиним сектором и друго; 
врши контролу решења по захтевима за истра-
живање и експлоатацију и прати ажурност 
информационих система и веб апликација за 
геологију и рударство; обавља и друге посло-
ве по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких, друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од 
којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (стратешки 
циљеви Републике Србије у области енерге-
тике) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организа-
ције органа (Закон о рударству и геолошким 
истраживањима) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Нови Београд, Омладинских бригада 1.

6. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за нафту и гас
у Министарству рударства и енергетике 

- положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору; планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Сектору; обавља 
најсложеније послове из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено- хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од 
којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (стратешки 
циљеви Републике Србије у области енерге-
тике) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о енергетици) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – Страни језик – Енглески језик, ниво 
Б2 - провера ће се вршити путем теста или уви-
дом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
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- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.

7. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за енергетску 

ефикасност и топлане
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору, планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника Сектору; обавља најсло-
женије послове из делокруга Сектора; обавља 
и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање девет година радног искуства 
у струци или седам година радног искуства 
у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет годи-
на радног искуства на руководећим радним 
местима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту; држављанство Републике Србије; 
да учесницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област нормативни послови (стратешки циље-
ви Републике Србије у области енергетике) – 
провера ће се вршити путем усмене симула-
ције.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и оганизације 

органа (Закон о енергетици) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место - Страни језик - Енглески језик, 
ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.

8. Помоћник министра – 
руководилац Сектора  

за зелену енергију
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору, планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника Сектору; обавља најсло-
женије послове из делокруга Сектора; обавља 
и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од 
којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 

управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (стратешки 
циљеви Републике Србије у области енерге-
тике) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о енергетици) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – релевантни прописи из дело-
круга радног места (Закон о општем управном 
поступку) – провера ће се вршити путем усме-
не симулације.
5. Посебне функционалне компетенције за 
радно место - Страни језик - Енглески језик – 
ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36

9. Помоћник министра – 
руководилац Сектора за 

електроенергетику
у Министарству рударства и енергетике, 

положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и организује рад 
у Сектору, планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Сектору; обавља 
најсложеније послове из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање девет година радног 
искуства у струци или седам година рад-
ног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим 
радним местима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту; држављанство Републике 
Србије; да учесницима конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са и да нису осуђивани на казну затвора од 
најмање шест месеци.
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У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције 
и то:

* Посебне функционалне компетенције 
за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (стратешки 
циљеви Републике Србије у области енерге-
тике) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције 
за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – професионално окружење, про-
писи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о енергетици) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик, 
ниво Б2 - провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

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

- Интервју са конкурсном комисијом 
(процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Краља Милана 36.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ  
ОГЛАШАВАЈУ:

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне 
податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; податак о знању енглес-
ког језика – ниво Б1 (за положај под редним 
бројем: 1); податак о знању енглеског језика 
– ниво Б2 (за положаје под редним бројем: 4, 
6, 7, 8 и 9) додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у држав-

ним органима. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносиоци 
пријаве учествују у даљем изборном поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве 
су: писани доказ о знању рада на рачунару, 
писани доказ о знању енглеског језика – ниво 
Б1 (за положај под редним бројем: 1); писани 
доказ о знању енглеског језика – ниво Б2 (за 
положајe под редним бројем: 4, 6, 7, 8 и 9). 

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“ сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од прове-
ре опште компетенције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
важећи сертификат, потврду или други доказ 
о знању енглеског језика – ниво Б1/ниво Б2 
биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика – ниво Б1/ниво Б2, сем уколи-
ко комисија одлучи да се приложени доказ не 
може прихватити као доказ којим се кандидати 
ослобађају од писане/усмене провере знање 
енглеског језика – ниво Б1/ниво Б2. 

Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима достављају уверење о положеном пра-
восудном испиту); исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство). 

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

Лице које нема положен државни струч-
ни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу 

пријаве, да пријави полагање тог испита у 
Министарству државне управе и локалне само-
управе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служ-
би за управљање кадровима достави доказ о 
положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странке изричито изјаве да ће подат-
ке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведу за коју се од пред-
виђених могућности опредељују, да орган при-
бави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи 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 правосудном 
испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: 
Бојана Модрић, тел. 011/313-09-01, Служба за 
управљање кадровима.

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

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и oгласној табли Министарства рудар-
ства и енергетике, на интернет презентацији 
и oгласној табли Управе за резерве енергена-
та на интернет презентацији и oгласној табли 
Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 
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У Служби за управљање кадровима може се 
извршити увид у акт о систематизацији посло-
ва у органу у ком се попуњавају положаји који 
су предмет овог конкурса.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“ 
број 79/05, 81/05 – исп., 83/05 – исп., 64/07, 
67/07 – исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), чланова 9 став 1, 10 став 1 
и 2 и 11 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 
и 67/2021) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-7865/2021 од 27. августа 
2021. године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство правде, Београд, Немањина 
22-26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
дигитализацији у прекршајним 

судовима
Група за ИКТ системе у кривично-

правној материји, прекршајној 
материји, унутрашњим јединицама 
Министарства и органима управе 

у саставу Министарства, Сектор за 
правосуђе, звање млађи саветник,  

у својству приправника
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и 
утврђивању стања у области примене ИКТ у 
прекршајним судовима (СИПРЕС, РНК и дру-
ги) и осталим судовима опште надлежности, 
проучава последице утврђеног стања из ове 
области и припрема извештаје; прати примену 
прописа у вези са прекршајним поступцима; 
прати и учествује у извођењу пројеката у вези 
са одржавањем и одрживим развојем инфор-
мационих система у прекршајним судовима 
и судовима опште надлежности и њиховом 
интеграцијом са другим сервисима (СИПРЕС, 
РНК и други); учествује у припреми процедура 
у поступку пројектовања и изградње инфор-
мационих система у прекршајним судови-
ма и судовима опште надлежности; израђује 
упоредне статистичке анализе, извештаје и 
службене акте на основу или у вези са еви-
денцијама прекршајних судова; врши унос и 
администрирање корисника система и пружа 
корисничку подршку, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-

ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање једна година радног искуства 
у струци или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, као и компетенције за 
рад на радном месту.”

Приправник је лице које први пут заснива 
радни однос у својој струци и оспособљава 
се за самосталан рад; изузетно радни однос 
у статусу приправника може се засновати и 
са лицем које је код другог послодавца било 
у радном односу, односно обављало рад ван 
радног односа на пословима у својој струци 
краће од времена утврђеног за приправнич-
ки стаж у степену образовања који је услов 
за рад на тим пословима; време проведено у 
радном односу, односно на раду ван радног 
односа код другог послодавца не урачунава 
се у приправнички стаж; приправник заснива 
радни однос на одређено време, после спро-
веденог јавног конкурса, приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем 
студија другог степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке академска 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године траје једну годину; 
приправник полаже државни стручни испит до 
окончања приправничког стажа; кандидати са 
положеним држаним стручним испитом немају 
предност за заснивање радног односа.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место руководиоца 
Групе за ИКТ системе у кривично-

правној материји, прекршајној 
материји, унутрашњим јединицама 
Министарства и органима управе у 

саставу Министарства
Сектор за правосуђе,  

звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
обавља најсложеније послове у области ИКТ 
система из делокруга Групе; учествује у при-
преми стратегија, програма, пројеката раз-
воја ИКТ система из делокруга групе у складу 
са реформом правосуђа као и развоју и коор-
динацији реформских радних група; прати и 
утврђује стање система из делокруга Групе, 
проучава последице утврђеног стања, при-
према анализе, извештаје и информације о 
утврђеном стању и предлаже предузимање 
мера у овој области; иницира предлоге инте-
грисаног и координираног управљања увођења 
и унапређења ИКТ система из делокруга Групе 
и припрема предлоге за модернизацију рада; 
учествује у припреми закона, других прописа, 
стандарда и мера у области примене ИКТ из 
делокруга Групе; учествује у извођењу проје-
ката у вези са информационим технологијама 
у правосудним органима из делокруга Групе и 
заштитом и приватношћу података; учествује 
у усмеравању процеса припреме и спровођења 
међународних пројеката који се тичу система 
из делокруга Групе; обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из струч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних ком-
петенција:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се писано путем теста;
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака практичним радом на 
рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се 
писано путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, уколико поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу 
(који подразумева поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације) и желите да 
на основу њега будете ослобођени тестирања 
компетенције „дигитална писменост“, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере, 
односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак изврши провера наве-
дене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

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

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

За радно место под редним бројем 1: Не 
проверавају се посебне функционалне компе-
тенције.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – послови руковођења 
(управљање променама и управљање пројек-
тима) – провераваће се писано путем симула-
ције.
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података из 
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различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање доступ-
них информација) – провераваће се писано 
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Судски 
пословник, Закон о заштити података о лично-
сти и Законик о кривичном поступку) – прове-
раваће се писано путем симулације. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Министар-
ства правде www.mpravde.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет) провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базира-
ном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Министар-
ство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места ______ (назив 
радног места)“ или непосредно на писарни-
ци Министарства правде, Немањина 22-26, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Наталија Кос-
тић, контакт телефон: 011/3622-159, од 7.30 
до 15.30 часова.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс: Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Министарства правде и у 
штампаној верзији на писарници Министар-
ства правде, Београд, Немањина 22-26, као 
и на званичној интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs 
(Напомена: моле се кандидати да приликом 
попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу 
да су преузели исправан Образац пријаве 
који се односи на радно место на које желе 
да конкуришу односно да у горњем левом углу 
Обрасца пријаве пише тачан назив органа и 
радног места на које се конкурише).

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 Конкурса комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве обавештавају 
се о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назначен 
за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка 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 ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да, у року од пет 
радних дан од дана пријема обавештења, 
доставе доказе који се прилажу и изборном 
поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњава услове за запослење, 
писаним путем се обавештава да је искључен 
даљег изборног поступка.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“, број 18/2016), између осталог, 
прописано је 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 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да учесник конкурса у делу 
*Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који 

начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег избодног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

XI Врста радног односа: 
Радно место под редним бројем 1 попуњава се 
заснивањем радног односа на одређено време 
ради обуке приправника и траје годину дана.
Радно место под редним бројем 2 попуњава 
се заснивањем радног односа на неодређено 
време. 

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак спровешће се почев од 5. новембра 
2021. године о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или имејл-адре-
се које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних 
функционалних и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства правде, Београд, 
Немањина 22-26. Учесници конкурса који су 
успшено прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у пропи-
саном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној 
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табли Министарства правде, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
7828/2021 од 27. августа 2021. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Генерални секретаријат Владе, Београд, 
Немањина 11.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку  
стручним пословима у Бироу  

Генералног секретара
у Сектору за припрему и обраду  

седница Владе и радних тела Владе, 
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку утврђи-
вања садржинске и формалне усклађености 
и подобности материјала који су достављени 
за разматрање на седници Владе; учествује у 
пословима пословничке обраде материјала за 
одлучивање на седницама радних тела Вла-
де и седници Владе; учествује у пословима 
усклађивања ставова министарстава и посеб-
них организација пре разматрања предлога на 
седници радног тела и седници Владе и при-
преми предлога аката које Генерални секретар 
предлаже за разматрање на седници Владе; 
учествује у припреми мишљења о материјали-
ма за разматрање на седници Владе на захтев 
овлашћених предлагача; помаже и учествује у 
припреми предлога аката којима се одлучује 
о питањима која органи државне управе не 
реше споразумно, укључујући и сукоб надлеж-
ности који не произилази из управног поступ-
ка; учествује у припреми нацрта дневног 
реда за седницу Владе; учествује у поступку 
пословничке обраде утврђених предлога и 
донетих одлука Владе и њиховом достављању 
министарствима и посебним организацијама, 
председнику Републике, Уставном суду и дру-
гим републичким органима; учествује у посту-
пању по захтевима, предлозима и иницијати-
вама правних и физичких лица, агенција, као 
и органа локалне самоуправе и правосудних 
органа, односно правних субјеката који нису 
предлагачи у смислу Пословника; обавља и 
друге послове по налогу начелника Бироа.

Услови: стечено високо образовање из 
области 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 и најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органи-
ма; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

Место рада: Београд, Немањина 11.

2. Радно место за припрему седница 
и евиденционе послове у Служби 
Одбора за привреду и финансије

у Сектору за припрему и обраду седница 
Владе и радних тела Владе

Опис послова: Обављање организационо-тех-
ничких послова везаних за одржавање Одбо-
ра и вођење евиденције о присуству чланова 
Одбора и других лица на седницама; умножа-
вање материјала за потребе Одбора и за потре-
бе реализације седница Владе; обезбеђивање 
благовремене поделе материјала за седнице и 
вођење евиденције о разматраним материјали-
ма као и чување до архивирања; уношење у 
базу података закључака Одбора, праћење реа-
лизације закључака и припремање извештаја 
о реализацији закључака Одбора; обављање 
наложене комуникације са министарствима и 
посебним организацијама у погледу координа-
ције Одбора и наведених органа у вези мате-
ријала који се разматрају на седници Одбора; 
припремање записника Одбора; обављање и 
других послова по налогу секретара Одбора.

Услови: средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера и најмање две 
године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне 
и понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

У изборном поступку, за сва извршилач-
ка радна места, проверавају се следеће 
опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару),
• пословна комуникацијa – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – „дигитална писме-
ност“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

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

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора укључујући способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа) – прове-
раваће се писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови (законодавни процес и 
примена номотехничких и правно-техничких пра-
вила за израду правних аката (усаглашеност про-
писа и општих аката у правном систему) – про-
вераваће се писмено путем писане симулације.
- Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: Закон о Влади, Закон 
о министарствима и Пословник Владе – прове-
раваће се писмено путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (при-
према материјала и вођење записника на 
састанцима) – провераваће се писмено путем 
писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место: Пословник Владе – 
провераваће се писмено путем писане симу-
лације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Генералног 
секретаријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет), провераваће се путем психо-
метријских тестова – стандардизовани инстру-
мент (писмено), узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама (усмено).

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

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

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел. 011/3617-
745, Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 
13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
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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.

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

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

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге 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 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство) и оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао).

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

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

ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу 
изјава у обрасцу пријаве заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Генералног секретаријата Владе, Немањина 
11, Београд.

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

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

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 1. новем-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на имејл адресе и контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће 
се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Генералног секретаријата Вла-
де (Немањина 11). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс може се преузети 
на званичној интернет презентацији Генерал-
ног секретаријата Владе или у штампаној вер-
зији на писарници Генералног секретаријата 
Владе, Београд, Немањина 11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

На основу 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, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9 став 3 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Врховном касационом суду (Су 
I-9 1/21-04 од 16.09.2021), Врховни касацио-
ни суд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Врховни касациони суд

II Радна места која се попуњавају, опис 
послова, звања и услови: 

1. Радно место за европске 
интеграције, међународну сарадњу  

и праћење и хармонизацију  
судске праксе

1 извршилац

Опис послова: Учествује у унапређењу 
и одржавању међународне сарадње Врхо-
вног касационог суда са државним органима 
и институцијама надлежним за доношење и 
спровођење политика и активности које се 
односе на процес придруживања Европској 
унији и с тим у вези припрема информације 
из надлежности Врховног касационог суда; у 
сарадњи са управитељем суда и руководио-
цем Службе председника суда припрема и 
усклађује предлоге за стратешке и програмске 
документе и годишње и вишегодишње плано-
ве коришћења средстава из фондова ЕУ и дру-
гих извора донаторских средстава; учествује у 
координацији у процесу програмирања сред-
става из ИПА фондова и друге међународне 
развојне помоћи; сарађује са представницима 
међународних организација у реализацији пла-
нираних пројеката; води документацију неоп-
ходну за спровођење међународних пројека-
та и по потреби израђује наративни извештај 
о пројектним активностима; прати реформе 
које се односе на испуњавање стандарда за 
приступање Европској унији у области право-
суђа, борбе против корупције и другим реле-
вантним областима и у тим областима израђује 
извештаје; припрема различите информације 
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и извештаје из делокруга судова, који се одно-
се на процес придруживања ЕУ; у вези са 
уједначавањем судске праксе, врши упоредно 
истраживање законодавства и судске праксе 
у другим земљама; анализира спорна правна 
питања у сарадњи са одељењима Врховног 
касационог суда и учествује у припреми сас-
танака ради уједначавања судске праксе, у 
складу са усвојеним стратешким документима; 
учествује у активностима унапређења елек-
тронске базе судске праксе; за потребе суда 
прати праксу Европског суда за људска права, 
Комитета Уједињених нација и Европског суда 
правде, у сарадњи са запосленим на радном 
месту за примену међународних стандарда 
у области заштите људских права; обавља и 
друге послове по налогу председника суда и 
руководиоца Службе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке – на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дипломирани правник или на 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, радно иску-
ство у струци од најмање седам година, актив-
но знање енглеског језика у нивоу знања C1 
и потребне компетенције за ово радно место. 

Звање: виши саветник.

2. Радно место за коректуру  
текстова судских одлука

2 извршиоца

Опис послова: Врши сравњивање откуцаних 
текстова судских одлука са њиховим извор-
ницима; врши исправке према концептима и 
по потреби исправке штампарских грешака; 
обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Одсека.

Услови: завршена средња школа друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
у четворогодишњем трајању, државни стручни 
испит, најмање две године радног искуства на 
истим или сличним пословима и потребне ком-
петенције за ово радно место. 

Звање: референт.

3. Радно место за управљање  
и надзор над централним  

системом за надзор
1 извршилац

Опис послова: Обавља безбедносне послове 
у суду у вези послова одбране; обавља посло-
ве управљања и надзора над централним сис-
темом за надзор и управљање термотехничким 
постројењима и инсталацијама грејања, кли-
матизације и вентилације, постројењем топле 
и хладне воде, системом осветљења; надзире 
рад система за детекцију и дојаву пожара и 
угљен-моноксида; координира рад са руковао-
цима системима интегралне техничке заштите 
објекта; одржава и рукује системима за вен-
тилацију, хлађење и грејање и врши редован 
надзор над радом ових система; отклања уоче-
не недостатке и мање кварове; одржава фен-
коил апарате, врши њихово редовно чишћење; 
врши редовну замену филтера на клима-комо-
рама у машинским салама; предузима мере на 
отклањању кварова и техничких недостатака 
инсталација за грејање, вентилацију и клима-
тизацију и систему санитарне воде; прати рад 
и даје стручна упутства намештеницима који 

раде на пословима текућег одржавања објек-
та-домарима; организује редовно сервисирање 
и ремонт уграђене опреме и постројења преко 
овлашћених фирми; одговоран је за правилну 
примену утврђених метода рада у пословима 
које обавља; води евиденцију о реализованим 
пословима и утрошеном материјалу; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Службе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани инжењер 
машинства, или на специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни 
испит и радно искуство у струци од најмање 
три године на пословима управљања системи-
ма за грејање, вентилацију и климатизацију и 
потребне компетенције за ово радно место. 

Звање: саветник.

4. Административно-технички 
послови

Опис послова: Поступа по судским пред-
метима од њиховог пријема до архивирања; 
здружује поднеске, доставнице, повратнице и 
врши попис списа у кривичним, грађанским и 
управним предметима и у предметима притуж-
би; расписује позиве за јавне седнице; посту-
па по доставним наредбама; обрађује решене 
предмете и доставља их на експедицију; врши 
припрему предмета за архиву; врши преглед и 
евидентирање комплетираних предмета и дос-
тавља их судијама у рад; стара се о наплати 
судске таксе; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека и управитеља судске писар-
нице.

Услови: завршена средња школа, друштве-
ног, природног или техничког смера или гим-
назија, у четворогодишњем трајању, положен 
државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства на истим или сличним посло-
вима и потребне компетенције за ово радно 
место. 

Звање: референт.

III Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетен-
ције и последње фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

1. ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
теста),
- дигитална писменост (провера се врши реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру; кандидати који буду уз образац пријаве 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару) приложили одговарајући писани 
доказ о познавању рада на рачунару (потврду, 
сертификат...), биће ослобођени проверавања 
ове компетенције и добијају 3 бода; комисија 
може да одлучи да се кандидату ипак изврши 
провера наведена компетенције ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције на нивоу који 
је неопходан за обављање послова на радном 
месту);
- пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

• Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на веб-страници 
Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs.

2. ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

2.1. За радно место под бројем 1: Радно 
место за европске интеграције, међуна-
родну сарадњу и праћење и хармониза-
цију судске праксе
Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада: Послови међуна-
родне сарадње/европских интеграција (Меха-
низми координације и извештавање у процесу 
приступања ЕУ).
Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада: послови управљања 
програмима и актима финансирања из фондо-
ва ЕУ (релевантни правни и стратешки оквир 
ЕУ, процес праћења спровођења програма и 
пројеката на основу показатеља учинка).
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: релевантни прописи, 
акти, процедуре, методологије, сертификати, 
посебни прописи и друго (Акциони план за 
Поглавље 23, Конвенције о заштити људских 
права, Национална стратегија за реформу пра-
восуђа).
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: страни језик (позна-
вање енглеског језика у нивоу знања Ц1).
Кандидати који буду уз образац пријаве прило-
жили одговарајући писани доказ о познавању 
енглеског језика у нивоу знања Ц1 (потврду, 
сертификат...), неће се проверавати и добијају 
5 бодова. 

2.2. За радно место под бројем 2: Рад-
но место за коректуру текстова судских 
одлука - 2 извршиоца
Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада: административни 
послови (канцеларијско пословање, методе 
вођења интерних и доставних књига).
Посебне функционалне компетенције у 
области рада дактилобироа (познавање про-
писа релевантних за надлежност суда).
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Судски пословник, Пословник 
о уређењу и раду Врховног касационог суда).

2.3. За радно место под бројем 3: Радно 
место за управљање и надзор над цен-
тралним системом за надзор
Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада: послови јавних 
набавки (методологија за праћење извршења 
уговора).
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: професионално окру-
жење, прописе и акте из надлежности и орга-
низације органа (Пословник о раду и уређењу 
Врховног касационог суда);
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: релевантне прописе, 
акте, процедуре, методологије, софтвере и 
опрему из делокруга радног места, лиценце, 
сертификате, посебне прописе и друго (Пра-
вилник о техничким нормативима за системе 
вентилације и климатизације, Закон о заштити 
од пожара и Закон о безбедности и здрављу 
на раду).
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2.4. За радно место под бројем 4: Адми-
нистративно-технички послови
Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада: административни 
послови (канцеларијско пословање, методе и 
технике прикупљања и ажурирања података у 
базама података).
Посебне функционалне компетенције у 
области рада судске писарнице (познавање 
прописа релевантних за надлежност суда; 
знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима).
Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Судски пословник).

Провера посебних функционалних компетен-
ција ће се вршити писаним путем (тестом) и 
усменим путем (разговором са кандидатом).

3. ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет. Провера понашајних компетенција 
ће се вршити интервјуом базираним на компе-
тенцијама или упитником, од стране дипломи-
раног психолога.

4. ИНТЕРВЈУ: Након провере компетенција 
Конкурсна комисија ће са кандидатима оба-
вити интервју у циљу процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

IV Трајање радног односа и место рада: 
Радни однос код свих радних места се заснива 
на неодређено време а место рада је Београд, 
Немањина 9.

Кандидат који први пут заснива радни однос 
на неодређено време у државном органу под-
леже пробном раду који траје шест месеци. 

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

VI Пријава на јавни конкурс: Врши се на 
обрасцу „Пријава на конкурс у државном орга-
ну“ који је доступан на интернет презента-
цији Врховног касационог суда, www.vk.sud.
rs у рубрици „ЈАВНОСТ РАДА“ или у штампа-
ној верзији на писарници Врховног Касацио-
ног суда, Београд, Немањина 9. 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, дос-
тављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

Пријава на конкурс треба да садржи: подат-
ке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; обра-
зовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа; податак о знању рада на рачунару и 
знању страног језика (ако је то услов за рад); 
додатне едукације, радно искуство у струци; 
посебне услове и посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима.

Пријава на конкурс мора бити својеручно пот-
писана и подноси се преко поштанске службе 
или преко судске писарнице – шалтер пријема 
поште, адреса: Врховни касациони суд, 11000 
Београд, Немањина 9, са назнаком: „За јавни 
конкурс“ (навести радно место за које се под-
носи пријава).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

VII Општи услови за запослење за сва 
радна места: право учешћа на конкурсу има 
пунолетни држављанин Републике Србије који 
има прописану стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим про-
писом и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Врховном 
касационом суду, под условом да му раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа 
и није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: Кандидати уз пријаву подносе 
писани доказ о знању рада на рачунару и о 
знању енглеског језика (за радна места за која 
се то захтева).

IX Остали докази: 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 прије-
ма обавештења доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, а то су: оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима за 
радно место; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (уколико кан-
дидат има положен државни стручни испит) / 
кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); уверење 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); уверење издато од стране суда да 
против кандидата није покренута истрага за 
кривична дела из надлежности судова и тужи-
лаштава (не старије од 6 месеци).

Докази се достављају на наведену адресу. 

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, 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 
нераспоређен.

Државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа, а кандидат 
који нема положен државни стручни испит 
заснива радни однос под условом да тај испит 
положи у року од 6 месеци од дана заснивања 
радног односа. 

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

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

Докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији овереној 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). 

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, 
да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Документа са подацима о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
положеном државном стручном испиту.

Стога је потребно да учесник конкурса на 
обрасцу пријаве изричито наведе за коју се од 
предвиђених могућности опредељује, односно 
да ли ће орган прибављати податке о којима 
се води службена евиденција или ће то канди-
тат учинити сам.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 1. новембра 2021. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на начин који су навели у својим пријавама.

Провере компетенција и интервју са Конкурс-
ном комисијом ће се обавити у Врховном каса-
ционом суду, у Београду, Немањина 9. 

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 (броје-
ве телефона или електорнске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Врховног касационог суда: www.
vk.sud.rs у рубрици „ЈАВНОСТ РАДА“. 

Лицa задуженa за давање обавештења 
о конкурсу су Биљана Мариновић, тел. 
011/363-5553 и Слађана Миловановић тел. 
011/363-5577. 

XI Место и датум оглашавања јавног 
конкурса: Јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли и веб-страници Врховног касацио-
ног суда; на порталу е-Управе и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – публикацији „Послови“, са роком 
подношења пријава 15 (петнаест) дана, који 
почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у публикацији „Послови“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.
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НОВИ СА Д

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Оглашава јавни конкурс за попуну  
слободних извршилачких радних места

Тужилачки помоћник – виши 
тужилачки сарадник

у звању вишег тужилачког сарадника

УСЛОВИ: стечено образовање из научне 
области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен правосудни 
испит, најмање две године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита 
и потребне компетенције за рад за ово радно 
место.

Потребне посебне функционалне ком-
петенције: поседовање знања и вештина 
за израду нацрта тужилачких одлука и дру-
гих аката, израду нацрта сентенци о заузетим 
правним ставовима, вештине заступања у кри-
вичним и другим поступцима пред надлежним 
судом, вештина управљања преткривичним 
поступком, познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију рада тужи-
лаштва, познавање прописа: Закона о јавном 
тужилаштву, Правилника о управи у јавним 
тужилаштвима, Закона о општем управном 
поступку и Закона о државним службеницима, 
познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места тужилачког 
помоћника – вишег тужилачког сарадника.

Поред наведених посебних услова кандидат 
мора да испуњава и опште услове за засни-
вање радног односа у државним органима: да 
је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; 
да му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 

Уз пријаву се прилажу докази у оригиналу 
или овереној фотокопији и то: пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; диплома о завршеној школи; доказ 
о радном искуству; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима; уверење о положеном правосудном 
испиту; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак; уверење о општој здрав-
ственој способности. 

Пријава на конкурс подноси се у писаној фор-
ми. Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 15 дана од дана оглашавања у листу 
„Послови“. Пријаве са документима предају 
се лично у пријемној канцеларији Основног 
јавног тужилаштва у Бачкој Паланци, или пре-
порученом пошиљком са назнаком „За оглас“, 
на адресу: Основно јавно тужилаштво у Бачкој 
Паланци, Краља Петра Првог број 18, 21400 
Бачка Паланка. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази неће 

се узети у разматрање. Конкурснa комисија 
ће у изборном поступку усменим путем на 
основу обављеног разговора са кандидатима, 
као и непосредно проверити стручну оспо-
собљеност, знања и вештине кандидата за 
обављање послова на радном месту тужилач-
ког помоћника. Датум разговора биће одређен 
накнадно, о чему ће кандидати бити благо-
времено обавештени. Стручна оспособљеност 
кандидата за обављање послова на радном 
месту које се попуњава конкурсна комисија 
вреднује у изборном поступку, оцењујући 
испуњеност услова према тексту огласа и 
радном искуству лица која су већ обављала 
послове. Знање кандидата вреднује се прове-
ром познавања у области организације и рада 
јавног тужилаштва и опште културе, ценећи 
њихово стручно знање из области рада на 
радном месту тужилачког помоћника. За лица 
која први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу обавезан је пробни рад у трајању 
од шест месеци, у ком року ће бити обавезни 
да положе државни стручни испит. Државни 
стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Сва обавештења 
у вези јавног конкурса могу се добити путем 
телефона: 021/752-172.

ПИРОТ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПИРОТА
18300 Пирот, Српских владара 82

Заменик начелника Градске управе 
града Пирота – положај у II групи

на одређено време од 5 година

Опис послова радног места: опис послова из 
Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Градској управи, Служби 
за интерну ревизију и Градском правобрани-
лаштву Града Пирота, II број 06-37/2021 – пре-
чишћен текст од 18.05.2021. године; замењује 
начелника Градске управе у случају његове 
одсутности или спречености да обавља своју 
дужност у складу са законом, Статутом града, 
одлукама Скупштине града, Градског већа и 
Градоначелника; обавља и друге послове из 
надлежности Градске управе по овлашћењу 
начелника Градске управе.

УСЛОВИ: да је пунолетан држављанин Репу-
блике Србије; стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци; да није прав-
носнажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; да учеснику кон-
курса није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе, због теже 
повреде дужности из радног односа.

Стручне оспособљености, знања и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: стручна оспособљеност и знање из 
области система локалне самоуправе – позна-
вање Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), познавање Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике 
Србије”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично 

тумачење), Статута града Пирота („Службе-
ни лист града Ниша”, број 20/2019), Одлуке 
о Градској управи града Пирота („Службени 
лист града Ниша”, број 153/2016, 73/2017 и 
2/2018), Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. 
закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. 
закон и 157/2020 – др. закон), провераваће се 
усмено, путем разговора. Вештина комуника-
ције – провераваће се усмено, путем разгово-
ра. Познавање рада на рачунару – практична 
провера рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).

Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: 1. диплома о стеченој 
стручној спреми; 2. доказ о радном искуству 
у струци са кратким описом послова на који-
ма је кандидат радио; 3. доказ да кандидату 
раније није престао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа; 
4. уверење о положеном државном струч-
ном испиту (лица са положеним правосуд-
ним испитом, уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); 5. 
извод из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књига-
ма објављеном у „Сл. гласник РС” бр. 20/09 
и 145/14); 6. уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 7. уверење да канди-
дат није правноснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месе-
ци (извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе издат након оглашавања 
овог конкурса).

Напомена: Сви докази прилажу се у ориги-
налу или у овереној фотокопији код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским/градским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским/градским управама. 
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да кандидат није правноснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци. Потребно је да учесник конкурса, 
уз напред наведене доказе и пријаву, доста-
ви и изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то 
кандитат учинити сам. Образац изјаве досту-
пан је на сајту Града Пирота и објављен је 
уз Јавни конкурс за попуњавање положаја у 
II групи - заменик начелника Градске управе 
града Пирота.

Место рада: Градска управа града Пирота, 
Српских владара 82, 18300 Пирот.
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Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Јавни конкурс за попуњавање положаја 
заменика начелника Градске управе града 
Пирота објављује се на интернет презента-
цији Града Пирота: www.pirot.rs, у периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“, а у дневним новина-
ма „Данас“ објављује се Обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације на 
којој је објављен оглас. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од дана оглашавања Оба-
вештења о јавном конкурсу.

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Весна Влатковић, телефон: 
010/305-536, од 07 до 15 часова сваког радног 
дана, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Градска управа града Пиро-
та, Српских владара 82, 18300 Пирот (За кон-
курсну комисију), са назнаком: „Пријава на 
Јавни конкурс за попуњавање положаја у II 
групи – заменик начелника Градске управе 
града Пирота“, препорученом пошиљком или 
непосредно, предајом на писарници Градске 
управе града Пирота у Услужном центру или 
канцеларији бр. 4.

Пријава на јавни конкурс садржи: биогра-
фију кандидата са наводима о досадашњем 
радном искуству: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, кон-
такт телефон, имејл-адресу, податке о образо-
вању, податке о радном искуству са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Посебно се 
наглашава да се докази који се прилажу уз 
пријаву на Јавни конкурс за радно место за 
које се конкурише, као и попуњен Образац 
1 – Изјава достављају са назнаком „Пријава 
на Јавни конкурс за попуњавање положаја у 
II групи – заменик начелника Градске управе 
града Пирота” у затвореној коверти, на којој 
се наводи ознака „не отварати”.

Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос се заснива на 5 година.

Изборни поступак: Пријаве кандидата које 
су неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне и пријаве уз које кандидати 
нису приложили све потребне доказе, конкур-
сна комисија одбацује закључком.

Након што протекне рок за подношење прија-
ва на јавни конкурс, конкурсна комисија ће 
прегледати све приспеле пријаве и подне-
те доказе и саставити списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу њима спровести изборни посту-
пак. Списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак потписују сви чланови 
комисије. Изборни поступак спроводи се само 
међу оним кадидатима који испуњавају огла-
шене услове за рад на радном месту које се 
попуњава. Кандидати међу којима се спрово-
ди изборни поступак обавестиће се писаним 
путем и путем интернет адресе, ако је дата, 
као и телефонским путем о томе кад отпо-
чиње изборни поступак. У изборном поступку 
конкурсна комисија оцењује само оне стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата 
које су наведене у јавном конкурсу и на начин 
који је наведен у јавном конкурсу. По оконча-
ном изборном поступку конкурсна комисија у 
року од 15 дана саставља листу за избор од 
највише три кандидата који су са најбољим 
резултатом испунили мерила прописана за 

избор и Градском већу града Пирота доставља 
листу за избор са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка. Градско 
веће доноси одлуку о избору кандидата у року 
од 15 дана од дана пријема листе за избор. 
Против решења Градског већа града Пирота о 
постављењу на положај жалба није допуште-
на, али може да се покрене управни спор. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом Јавном конкурсу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040 локал 132

Доктор медицине
за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти лица умрлих изван здравствене 
установе на територији града Прокупља 

(мртвозорник)
на период од 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине са положеним 
стручним испитом, најмање годину дана иску-
ства на пословима доктора медицине и преби-
валиште на територији града Прокупља.

ОСТАЛО: Кандидати достављају уз пријаву на 
оглас: радну биографију са контакт подацима; 
оверену копију дипломе о завршеном факул-
тету; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију вашеће личне 
карте или очитану личну карту; доказ о рад-
ном искуству (оригинал или оверена копија 
уговора или решења о обављању послова 
доктора медицине, односно оригинал потвр-
де или уверења издатих од послодавца са 
ближим описом послова које је лице обавља-
ло); оверену копију дозволе за рад – лиценце 
издате од надлежне коморе (ако је кандидат 
у радном односу) или решење о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу); доказ 
да кандидат није осуђиван (уверење/потврда 
надлежне ПУ). Сви докази морају бити дос-
тављени у оригиналу или овереној копији. 
Рангирање се врши применом следећих крите-
ријума: дужина радног искуства на пословима 
доктора медицине, дужина радног искуства у 
области здравствене заштите, висина просеч-
не оцене студирања, дужина студирања. Уко-
лико након спроведеног поступка оцењивања 
приложене документације кандидати буду 
подједнако рангирани, комисија ће са сваким 
од наведених кандидата обавити проверу и 
оцену: познавање области утврђивања вре-
мена и узрока смрти и обдукције умрлих лица 
у складу са Законом о здравственој заштити 
и Одлуком о утврђивању времена и узрока 
смрти лица умрлих изван здравствене устано-
ве и издавање потврде о смрти и познавање 
области попуњавања и достављање потврде о 
смрти, као и матичних књига умрлих у складу 
са Законом о матичним књигама и Правилни-
ком о поступку издавања потврде о смрти и 
обрасцу потврде о смрти. Питања која ће бити 
постављена кандидатима се унапред припре-
мају. Кандидатима се постављају иста питања 
и по истом редоследу, а могу бити постављена 
и додатна питања. О датуму, времену и месту 
усмене провере комисија писмено обавешта-
ва кандидате. Образац пријаве и обавештења 
уз јавни оглас доступни су на сајту града Про-
купља (Конкурси). Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати на горе наве-

дену адресу или донети лично, са назнаком: 
„Пријава на јавни оглас за избор мртвозорника 
– не отварати“. Пријаве са документацијом не 
враћају се кандидатима, већ остају у докумен-
тацији комисије за пријем.

СУБОТИЦА

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
24 000 Суботица, Сенћански пут 1

Референт

Опис посла: израђује нацрте решења под над-
зором судије, израђује разне дописе у циљу 
окончања поступка, обавља све потребне 
административне послове за констатовање 
правоснажности извршних одлука, обрачунава 
трошкове поступка и води рачуна о благовре-
меној наплати таксе, обавља и друге послове 
предвиђене Судским пословником као и посло-
ве по налогу извршног судије или председника 
суда.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

Опште функционалне компетенције: организа-
ција и рад државних органа Републике Србије; 
дигитална писменост; пословна комуникација.

Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада, области знања и 
вештина:
Област рада административни послови: 1. 
познавање канцеларијског пословања; 2. 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података; 3. израда потврда и уверења о 
којима се води службена евиденција; 4. мето-
де вођења интерних и доставних књига.

Област рада: послови извршења: 1. познавање 
материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда; 2. знања и вештине 
потребне за примену материјалних и процес-
них прописа из области извршења; 3. поседо-
вање вештина комуникације и решавања спор-
них ситуација у поступцима на радном месту 
на извршним предметима. 

Посебне функционалне компетенције за рад-
но место на извршним предметима: области 
знања и вештина: 1. познавање прописа: 
Судски пословник, Закон о општем управном 
поступку, Закон о државним службеницима 
и Закон о извршењу и обезбеђењу; 2. позна-
вање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа релевантних за 
обављање послова на радном месту на изврш-
ним предметима; 3. познавање прописа који-
ма се уређује употреба печата и штамбиља у 
државном органу; понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет.

Референт за пријем и експедицију 
поште

2 извршиоца

Опис посла: врши пријем свих судских писмена 
и на њих ставља пријемне штамбиље са наз-
наком о дану пријема и констатацијом о так-
сама, сређује примљену пошту и дели одгова-
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рајућим службама, ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правилно 
руковање са истима, заводи пошту кроз књигу 
достављача, књигу за доставу поште у месту и 
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обич-
ну пошту и књигу за препоручену пошиљку), 
обавља и друге послове по налогу председни-
ка, управитеља суда или шефа писарнице.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

Опште функционалне компетенције: организа-
ција и рад државних органа Републике Србије; 
дигитална писменост; пословна комуникација.

Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада, области знања и 
вештина: 
Област рада административни послови: 1. 
познавање канцеларијског пословања; 2. 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података; 3. израда потврда и уверења о 
којима се води службена евиденција; 4. мето-
де вођења интерних и доставних књига.

Област рада: судска писарница: област рада: 
судска писарница: 1. познавање прописа 
релевантних за надлежност и организацију 
рада суда; 2. знања и вештине потребне за 
рад на пословном софтверу за управљање 
предметима.

Посебне функционалне компетенције за рад-
но место референт за пријем и експедицију 
поште: области знања и вештина: 1. позна-
вање прописа: Судски пословник, Закон о 
општем управном поступку и Закон о држав-
ним службеницима; 2. познавање подзакон-
ских аката, интерних процедура и других ака-
та органа релевантних за обављање послова 
радног места за пријем и експедицију поште; 
3. познавање прописа којима се уређује упо-
треба печата и штамбиља у државном орга-
ну; понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет.

ОСТАЛО: Радни однос се заснива на неодређе-
но време. Пробни рад је обавезан за оне који 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци.

Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, 
знања и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: Јавни конкурс ће спровести 
конкурсна комисија именована одлуком пред-
седника Основног суда у Суботици. Изборни 
поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
конкурсном комисијом.

Компетенције које се вреднују у изборном 
поступку: Сагласно чл. 9 Закона о државним 
службеницима, при запошљавању у државни 
орган кандидатима су под једнаким услови-
ма доступна сва радна места. Избор кандида-
та врши се на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више оба-

везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са конкурсном комисијом. Комисија 
ће проверавати компетенције редоследом како 
је наведено. За оба радна места: укупан број 
бодова који се могу доделити кандидату у про-
вери компетенција у изборном поступку изно-
си: 60 бодова (обзиром да су у питању извр-
шилачка радна места) од чега за: (1) опште 
функционалне компетенције – највише 9 
бодова, (2) посебне функционалне компетен-
ције – највише 20 бодова, (3) понашајне ком-
петенције – највише 25 бодова, (4) интервју 
са Комисијом – највише 6 бодова. Кандидати 
који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног 
поступка.

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: 
1. Опште функционалне компетенције: орга-
низација и рад државних органа Републи-
ке Србије; дигитална писменост; пословна 
комуникација. Организација и рад државних 
органа Републике Србије се проверава путем 
теста са питањима затвореног типа који кан-
дидати решавају обележавањем једног од 
више понуђених одговора а према бази зада-
така коју формира и ажурира Служба за упра-
вљање кадровима – www.suk.gov.rs. Дигитална 
писменост се проверава решавањем задата-
ка практичним радом на рачунару, а према 
бази задатака коју формира и ажурира Служ-
ба за управљање кадровима www.suk.gov.rs. 
Пословна комуникација се проверава писме-
ном симулацијом према материјалу за при-
прему кандидата који се може наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs. Опште функционалне компетенције су 
исте за оба радна места. 

2. Посебне функционалне компетенције: за 
радно место на извршним предметима: посеб-
не функционалне компетенције у одређеној 
области рада, области знања и вештина:

Област рада административни послови: 1. 
познавање канцеларијског пословања; 2. 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података; 3. израда потврда и уверења о 
којима се води службена евиденција; 4. мето-
де вођења интерних и доставних књига.

Област рада: послови извршења: 1. познавање 
материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда; 2. знања и вештине 
потребне за примену материјалних и процес-
них прописа из области извршења; 3. поседо-
вање вештина комуникације и решавања спор-
них ситуација у поступцима на радном месту 
на извршним предметима.

Посебне функционалне компетенције за радно 
место на извршним предметима: 
Области знања и вештина: 1. познавање 
прописа: Судски пословник, Закон о општем 
управном поступку, Закон о државним службе-
ницима и Закон о извршењу и обезбеђењу; 2. 
познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова на радном месту на изврш-
ним предметима; 3. познавање прописа који-
ма се уређује употреба печата и штамбиља у 
државном органу.

За радно место референт за пријем и експеди-
цију поште: посебне функционалне компетен-
ције у одређеној области рада, области знања 
и вештина:

Област рада административни послови: 1. 
познавање канцеларијског пословања; 2. 
познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података; 3. израда потврда и уверења о 
којима се води службена евиденција; 4.методе 
вођења интерних и доставних књига.

Област рада: судска писарница: 1. познавање 
прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда; 2. знања и вештине потреб-
не за рад на пословном софтверу за упра-
вљање предметима.

Посебне функционалне компетенције за рад-
но место референт за пријем и експедицију 
поште: области знања и вештина: 1. позна-
вање прописа: Судски пословник, Закон о 
општем управном поступку и Закон о држав-
ним службеницима; 2. познавање подзакон-
ских аката, интерних процедура и других ака-
та органа релевантних за обављање послова 
радног места за пријем и експедицију поште; 
3. познавање прописа којима се уређује упо-
треба печата и штамбиља у државном органу; 
посебне функционалне компетенције провера-
вају се писаним и усменим путем.

Облик писане провере посебних функционал-
них компетенција је тест. Облик усмене про-
вере посебних функционалних компетенција 
је разговор са кандидатом. На писменом тесту 
проверавају се компетенције кандидата које су 
прописане у условима за рад на радном месту 
у акту којим се уређује унутрашње уређење 
и систематизација радних места органа и које 
су наведене у огласу. Разговор са кандидатом 
захтева да се у усменом облику да предлог 
решења одређеног задатка који је типичан 
за обављање послова на одређеном радном 
месту за које је расписан конкурс.

3. Понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет. Провера понашајних компетен-
ција ће се вршити путем интервјуа базираног 
на компетенцијама, уз учешће дипломираног 
психолога.

4. Интервју са конкурсном комисијом: Након 
што се изврши провера компетенција канди-
дата, Комисија ће приступити разговору са 
кандидатима (интервју) у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа.

Када је реч о временском оквиру провере 
компетенција, изборни поступак би требао да 
отпочне до 17.11.2021.године. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компе-
тенције у истој или наредној фази. Комисија 
ће на основу постигнутих резултата канди-
дата у свим фазама изборног поступка сачи-
нити листу свих кандидата који су испуни-
ли мерила прописана за избор рангирањем 
према резултатима кандидата од највећег ка 
најмањем. Комисија ће листу кандидата који 
су испунили мерила за избор доставити пред-
седнику Основног суда у Суботици. Адреса 
на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријаве на конкурс са документима и уз 
кратку биографију шаљу се поштом на адре-
су Основни суд у Суботици, 24 000 Суботи-
ца, Сенћански пут 1 или се могу предати на 
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пријемном шалтеру суда са назнаком „За јав-
ни конкурс”. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Аврам Весо, секретар 
Суда, бр. тел. 064/659-3633.

Општи услови за запослење: Као државни 
службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има про-
писану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци и да се про-
тив њега не води кривични поступак.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. Пријава на јав-
ни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, као и на инте-
рент презентацији Основног суда у Суботици. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења. Докази које прилажу кан-
дидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: кратка биографија, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 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; оригинал или оверена фотокопија 
уверења надлежног органа да се не води кри-
вични поступак нити је подигнута оптужница 
која је стала на правну снагу: оригинал или 
оверена фотокопија уверења надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци; оригинал или ове-
рена фотокопија Уверења надлежног орга-
на да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Напо-
мена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18) 
прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницима садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Документа о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из 

матичне књиге рођених, уверење надлежног 
органа да се не води кривични поступак нити 
је подигнута оптужница која је стала на пра-
вну снагу, уверење надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци; уверење надлежног органа 
да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа;

Потребно је да кандидат у делу Изјава у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од (5) пет радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Основног 
суда у Суботици. Датум и место провере ком-
петенција кандидата у изборном поступку: 

Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, биће обавеште-
ни писаним путем на адресе које су навели 
у својим пријавама о времену у којем ће се 
изборни поступак спровести. Изборни посту-
пак би требао да отпочне до 17.11.2021.годи-
не. Провера компетенција и интервју обавиће 
се у просторијама Основног суду у Суботици. 
Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о времену 
и месту спровођења наредне фазе изборног 
поступка.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс се оглашава на интернет пре-
зентацији и огласној табли суда, на порталу 
е-управе и на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, одно-
се се без дискриминације и на особе женског 
пола.
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БУТИК „111“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 91
тел. 065/9600-099

Трговац
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном 
занимању, познавање рада на рачунару (MS 
Office), пробни рад 1 месец. Пријаве слати у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ТЕПИХ ТРАВА“ ДОО 
11000 Београд, Вишњичка 65

e-mail: tepihtravagarden@gmail.com
тел. 064/1206-889

Радник у расаднику
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме, радно искуство није потребно. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати на имејл: 
tepihtravagarden@gmail.com или путем телефо-
на: 064/1206-889.

„SMART LEARN“ DOO
11070 Нови Београд, Милана Вујаклије 8/17

тел. 060/0354-334

Точилац горива
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно радно искуство у 
трговини. Пријаве слати на e-mail: milosevic.
vladimir@gmail.com, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„STRAUS ALATI“ DOO
24000 Суботица

Аксентија Мародића 36
e-mail: strausalati@gmail.com

Интернет продавац
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економ-
ског или техничког усмерења, рад на рачунару 
(Office пакет), возачка дозвола Б категорије, 
средњи ниво енглеског језика. Пробни рад 1 
месец. Заинтересовани кандидати могу своје 
биографије слати на горе наведену имејл-адре-
су. Оглас остаје отворен до 21.10.2021. године.

„SMART LEARN“ DOO
11070 Нови Београд

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

Благајник на бензинској станици
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно радно искуство у 
трговини. Пријаве слати на e-mail: milosevic.
vladimir@gmail.com, у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„MARKO TRANS CARGO“
DOO BEOGRAD

e-mail: office@markotc.com
тел. 065/8458-854

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца,  

за рад у Крагујевцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ниво квалификације, ауто-меха-
ничар; потребно радно искуство минимум две 
године из области теретног возила; возачка 
дозвола Б категорије; основно познавање рада 
на рачунару. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на e-mail: 
office@markotc.com или могу да се јаве на кон-
такт телефон: 065/8458-854, сваког радног дан 
од 08 до 16 часова, најкасније до 06.11.2021.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„NO-NO CLUB“ DOO
11000 Београд, Устаничка 63

Књиговодствени референт
на одређено време 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; знање енглеског језика 
почетни ниво; радно искуство у књиговодству. 
Рок за пријаву на конкурс је 20.10.2021. годи-
не. Кандидати пријаве са биографијом могу да 
пошаљу на e-mail: hr@no-noclub.rs.

„К&В АЛАС“ ДОО
11000 Београд, Војислава Илића 141ж

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство.

Роштиљ-мајстор

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефон: 063/470-537. Кон-
курс остаје отворен до попуне радног места.

„МОЛАЂО“ ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6

тел. 060/688-5162

Продавац куваних јела
са радом на фискалној каси

2 извршиоца

Радник на печењу пекарских 
производа

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање. Заинтересовани канди-
дати треба да пошаљу ЦВ на e-mail: milena.
stojanovic2209@gmail.com или да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављивање 
30.10.2021.

„MARKO TRANS CARGO“ 
DOO BEOGRAD
тел. 065/8355-762

e-mail: office@markotc.com

Књиговодствено-административни 
референт

за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, смер – еко-
номски техничар, књиговођа или друго одго-
варајуће занимање; обавезно радно искуство 
на књиговодственим пословима у минималном 
трајању од две године; познавање рада на 
рачунару.

Опис посла: сачињава фактуре и комплетира 
документацију за књижење; врши аналитич-
ко књижење на картицама дуговања и потра-
живања, купаца и добављача, као и све друге 
врсте књижења, све сходно достављеној рас-
положивој документацији; сравњује картице 
са главном књигом, врши књижења свих оба-
веза и потраживања из пословањапривред-
ног друштва; сравњује стање на картицама са 
стварним стањем по извршеном попису; води 
административно кадровску евиденцију; врши 
обрачун зарада, пореза и доприноса; кон-
тактира са пореском управом и другим држав-
ним органима; спроводи процедуре ИМС-а; 

врши и све друге административно-књиговод-
ствене послове по налогу руководиоца. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на e-mail: 
office@markotc.com, могу да је доставе лично 
послодавцу, адреса: Саве Ковачевића 58А или 
могу да се јаве на контакт телефон: 065/8355-
762, сваког радног дана од 08 до 16 часова, 
најкасније до 07.11.2021.

Возач камиона
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на смер; радно искуство искуство није нео-
пходно; возачка дозвола Ц и ЦЕ категорије; 
лиценца за професионалне возаче; рад на 
рачунару (Интернет); енглески језик – почет-
ни ниво; здравствена способност.

Опис посла: врши превоз робе, материјала за 
потребе привредног друштва на градилишти-
ма и свим осталим уговореним локацијама, 
по потреби корисника услуге и купаца; врши 
утовар и истовар робе, и води рачуна о при-
валном транспорт и безбедности предмета 
транспорта; одговара за робу коју превози; 
контролише рад возила, открива и отклања 
мање кварове на возилу, а веће пријављује 
руководиоцу сектора; стара се о редовном 
одржавању возила којим управља; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе послодавцу 
на e-mail: office@markotc.com или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/8605-697, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
04.11.2021.

„EUROTIS GROUP“ DOO
18260 Поповац 

Миле Ђурђановић 127

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзи-
ра на занимање; пожељно радно искуство 
на пословима магационера од најмање годи-
ну дана. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл-адресу: eurotisgroup@gmail.com.

УР „ЧАРДАК”
18000 Ниш 

Бранка Крсмановића 43

Кувар

УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на телефон: 060/441-6001 или пријаве шаљу 
на имејл-адресу: etnorestorancardaknis@gmail.
com.

„SPINTEC PRECISION“ DOO
18000 Ниш 

Булевар 12. фебруар бб

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
ком занимању; возачка дозвола Б катего-
рије; радно искуство: минимум годину дана; 
управљање виљушкаром; познавање рада на 
рачунару. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл-адресу: slavica@spintecgear.com.

„MEDIA-PRESS PORT“ DOO
Суботица, Матије Корвина 17

e mail: nina.kosovac@media-press.tv

Хигијеничар
на одређено време 24 месеца,  

за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: особе са инвалидитетом, I, II, III, 
IV степен стручне спреме. Пријаве слати на 
e-mail: nina.kosovac@media-press.tv или на 
контакт телефон: 062/769-405, уторком и чет-
вртком од 12.00 до 14.00 часова.

„ДМ-МОНТ 2010“ КАЧАРЕВО
26212 Качарево, Виноградска бб

тел. 069/1041-119

Портир
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V или VI/1 степен стручне 
спреме; радно искуство. Рад у сменама и ноћ-
ни рад. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 069/1041-119, Драгана Стојановски.

„DELHAIZE SERBIA“
ДОО БЕОГРАД

ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ УЖИЦЕ
Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 069/8076-333, 065/3495-234

e-mail: sladjana.kuzeljevic@delhaize.rs

Месар – продавац меса
са местом рада у Ужицу

2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, месар, пожељно радно иску-
ство (није обавезан услов). Контакт са посло-
давцем: јављање на контакт телефоне или 
достављање радних биографија на наведену 
мејл-адресу послодавца. Рок за пријављивање 
на конкурс: 07.11.2021. године.

Медицина

„БЕОЛАБОРАТОРИЈА“ БЕОГРАД
11000 Београд, Мије Ковачевића 10/В

тел. 065/3291-741, 011/2752-527
e-mail: labbgd@gmail.com

Медицински биохемичар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен фармацеутски факултет, одсек медицин-
ски биохемичар или специјалиста медицинске 
биохемије. Радно искуство није од утицаја, 
може и стажиста. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве путем мејла: labbgd@gmail.com или 
путем телефона: 065/3291-741.

ДОМ ЗДРАВЉА
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Логопед
на одређено време до повратка радника 

са дужег боловања

Опис посла: Обавља послове превенције, ране 
детекције и дијагностичке процене говорних и 
језичких поремећаја, примењује специфичне 
методе третмана у процесу рехабилитације 
особа са говорним поремећајем, сачињава 
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Медицина

планове и програме третмана и извештаје о 
раду, сарађује са докторима медицине спе-
цијалистима педијатрије, тимски у поступку 
откривања и праћења психосоматских поре-
мећаја у раном расту и развоју, води уред-
но прописану документацију и евиденцију о 
свом раду, даје налаз и мишљење за потребе 
надлежне интерресорне комисије центра за 
социјални рад – школе. За свој рад одговара 
начелнику Службе за здравствену заштиту 
деце и школске деце. Врши и друге послове 
по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама II степена (мастер академске студије 
које уређују високо образовање почев од 
10.09.2005. године) или основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, стручни испит, најмање годину дана 
радног искуства на пословима логопеда. Кан-
дидати уз пријаву на оглас са радном биогра-
фијом достављају: доказ о стручној спреми и 
стручном испиту и доказ о радном стажу на 
пословима логопеда. Пријаве се достављају 
у затвореним ковертама на адресу Дома 
здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са 
назнаком „Пријава на оглас – не отварати“, у 
року од осам дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине
за потребе Центра за 

дерматовенерологију, са пробним  
радом трајању од 3 месеца

2 извршиоца

Доктор медицине
за потребе Одељења неонатологије 

Клинике за гинекологију и акушерство, 
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. Посе-
бан услов за заснивање радног односа је радно 
или волонтерско искуство у наведеној служби 
здравствене установе на терцијарном нивоу 
здравствене заштите у трајању од најмање 6 
месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом; као доказ о радном 
искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Кандидати су у пријави дужни да наве-
ду за које радно место конкуришу. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 

да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Оглас се објављује 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/821-183

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање 5 година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит; најмање 6 месеци рад-
ног искуства у звању доктора стоматологије.

Виша медицинска сестра – техничар 
у кућном лечењу и нези

Служба за здравствену заштиту 
одраслих становника, заштиту радника, 

ХМП, кућно лечење и негу

УСЛОВИ: високо образовање на основним сту-
дијама првог степена (струковне академске), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 2 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства у звању 
више, односно струковне медицинске сестре.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

Служба за здравствену заштиту 
одраслих становника, заштиту радника, 

ХМП, кућно лечење и негу

УСЛОВИ: средње образовање; положен струч-
ни испит; најмање 6 месеци радног искуства у 
звању медицинска сестра – техничар.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава 
на оглас са кратком биографијом, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту. Лицен-
ца и лекарско уверење приложиће кандидат 
који буде изабран на конкурсу у што краћем 
року. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са пра-
тећом документацијом могу се донети лично 
или слати на адресу Дома здравља Бојник. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

15000 Шабац, Попа Карана 4
тел. 015/363-300

Виша медицинска сестра – техничар
на одређено време време до три месеца, 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати и сле-
деће посебне услове: завршена виша меди-
цинска школа или висока школа струковних 
студија, смер виша медицинска сестра или 
струковна медицинска сестра, положен струч-
ни испит. Критеријум: просечна оцена у шко-
ли, радно искуство у струци (подразумева рад-
но искуство након положеног стручног испита 
на пословима здравствене заштите), оцена на 
разговору (интервју).

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до три месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
посебне услове: завршена медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит. Крите-
ријум: просечна оцена у школи, радно иску-
ство у струци (подразумева радно искуство 
након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене заштите), оцена на разговору 
(интервју).

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 

запослених са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
посебне услове: завршена медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит. Крите-
ријум: просечна оцена у школи, радно иску-
ство у струци (подразумева радно искуство 
након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене заштите), оцена на разговору 
(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, лич-
но или на веб-сајту Опште болнице „Др Лаза 
К. Лазаревић“ Шабац, www.bolnica015.org.rs. 
Уз пријаву се обавезно подносе: кратка био-
графија, оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном образовању, доказ о положеном струч-
ном испиту, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да није 
покренута истрага и да оптужница није ступи-
ла на правну снагу (уверење суда). Уз пријаву 
се подноси оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству након положеног стручног испи-
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та на пословима здравствене заштите. Докази 
о радном искуству могу бити: радна књижи-
ца, потврда од послодавца; 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 фотокопије, 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 (тести-
рање, провера практичних знања, способности 
и вештина) на основу којих ће се кандидати 
рангирати. Оглас се објављује у публикацији 
„Послови“, на огласној табли Опште болни-
це „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, веб-сајту 
Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац 
и веб-сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве се могу поднети лично на писарници Опште 
болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа 
Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 
15 часова или послати препоручено поштом на 
адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ 
Шабац, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-612

1. Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
следеће услове за заснивање радног односа: 
високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Пра-
вилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и здравстве-
них сарадника. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе: пријаву на оглас са 
биографијом; оверену копију дипломе о сте-
ченом високом образовању; оверену копију о 
положеном стручном испиту; оверену копију 
лиценце; оверену копију о положеном спе-
цијалистичком испиту; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге венчаних 
(оригинал или оверена фотокопија), уколико 
је кандидат променио презиме; уверење суда 
да се против кандидата не води кривични 
поступак, односно да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(оригинал или оверена копија). Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови“. Пријаве достави-
ти: поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „За оглас“, или лично у писарницу код 
техничког секретара ДЗ „Др Никола Џамић“, 
кабинет директора, на трећем спрату. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 

за обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о 
избору кандидата биће објављена на огласној 
табли као и на званичном сајту Дома здравља 
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати 
неће бити лично обавештавани, а приложена 
документација се не враћа кандидатима. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац
Др Ђорђа Ковачевића 27

Возач
за рад у Одељењу возног парка

Опис послова: обавља послове возача у 
Одељењу возног парка у складу са правилима 
из домена своје струке и занимања.

УСЛОВИ: нижа стручна спрема; положен 
возачки испит Б категорије; једна година рад-
ног искуства на овим пословима. Кандидати уз 
писмену пријаву достављају: оверену копију 
уверења – сведочанства ниже стручне спре-
ме; фотокопију возачке дозволе Б категорије; 
доказ о радном искуству на пословима возача; 
биографију; копију личне карте (читач елек-
тронске личне карте); извод из матичне књиге 
рођених; доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице), не старије 
од шест месеци од дана расписивања огласа; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење надлежног суда), не 
старије од шест месеци од дана расписивања 
огласа; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци од дана 
расписивања огласа. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
НСЗ. Пријаву са потребном документацијом 
доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку огласа предата документа се 
неће враћати кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста судске медицине
за потребе Службе за судску медицину  
и токсикологију, на одређено време од 

12 месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном специјалистичком 
испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
доказују радно искуство (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање односно 
волонтирање) потврдом о радном стажу или 

волонтерском искуству од стране надлежне 
службе здравствене установе. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); дозволу за рад 
– лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној 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 ______ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом и интензивном 

терапијом
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. Посе-
бан услов за заснивање радног односа је радно 
или волонтерско искуство у здравственој уста-
нови. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном специјалистичком 
испиту за радно место лекара специјалисте; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом; као доказ о радном 
искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци 
од стране надлежне службе. Кандидати који 
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уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Кандидати су у пријави дужни да наведу за 
које радно место конкуришу. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на 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)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста клиничке 
фармакологије

за потребе Службе за клиничку 
фармакологију, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту за радно 
место доктор медицине; уверење о положеном 
специјалистичком испиту за радно место лека-
ра специјалисте; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Кандидати су у пријави дуж-
ни да наведу за које радно место конкуришу. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-

вични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење 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 издату од надлежне коморе (ако је канди-
дат из радног односа) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Контакт телефон: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној 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 под-
носи пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста патологије
за потребе Службе за патолошко-

анатомску дијагностику,  
пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за патолошко-

анатомску дијагностику,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног одно-
са за послове је: радно искуство у наведеној 
служби здравствене установе на терцијар-
ном нивоу здравствене заштите у трајању 
од најмање 6 месеци. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту за радно место доктора 
медицине; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту за радно место лекара специја-
листе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом; као доказ о 
радном искуству кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о радном искуству у струци од 
стране надлежне службе. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Кан-
дидати су у пријави дужни да наведу за које 

радно место конкуришу. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на 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)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

за потребе Службе за физикалну 
медицину и рехабилитацију,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Кра-
гујевац. Посебан услов за заснивање радног 
односа за послове је: радно или волонтер-
ско искуство у наведеној служби здравстве-
не установе на терцијарном нивоу здравстве-
не заштите у трајању од најмање 6 месеци. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном специјалистичком 
испиту за радно место лекара специјалисте; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом; као доказ о радном 
искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци 
од стране надлежне службе. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.  
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Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); дозволу за рад 
– лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Контакт телефон: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној 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 под-
носи пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
IV степен, пробни рад 3 месеца

29 извршилаца

Педијатријски техничар општег 
смера

IV степен, пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера – бабица
IV степен, пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Лабораторијски техничар
IV степен, пробни рад од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/18) 
и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Кра-
гујевац. Посебан услов за заснивање радног 
односа: радно искуство у здравственој устано-
ви терцијарног нивоа здравствене заштите у 
трајању од једне године. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профила; 

уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; као доказ радног 
искуства кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу у струци од стране 
надлежне службе установе на терцијарном 
нивоу здравствене заштите. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат 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 – 
лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу) за радно место. Кандидати су у оба-
вези да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу. Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Универзитетско клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горенаведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време  

до 31.12.2021. године

УСЛОВИ: високо образовање – на интегриса-
ним академским студијама из области меди-
цине по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине 
у трајању од најмање 5 година по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит за 
занимање доктора медицине; лиценца за рад 
издата од надлежне лекарске коморе; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Опис посла: истражује, прати и проучава 
здравствено стање, хигијенске прилике и усло-
ве живота и рада одраслих становника, преве-
нира, дијагностикује и лечи болести, повреде 

и друге менталне поремећаје, спроводи актив-
ну здравствену заштиту, спроводи здравстве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници, организује и спроводи системат-
ске, циљане и скрининг прегледе, прописује 
лекове и медицинска средства као и меди-
цинско-техничка помагала, упућује на даљу 
дијагностику и прегледе, одређује начин и 
врсту лечења, прати ток лечења, води потреб-
ну медицинску документацију, врши процену 
радне способности, издаје лекарска уверења, 
обавља кућне посете и прегледе у кући болес-
ника, учествује у унапређењу квалитета здрав-
ствене заштите, утврђује време и узрок смрти, 
ради у превентивним саветовалиштима, води 
потребну медицинску документацију, обавља 
консултације са другим здравственим радни-
цима и здравственим сарадницима. Обавља и 
друге послове по налогу руководиоца. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
оглас са биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу за рад или решење 
о упису у именик коморе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
код Националне службе запошљавања. Прија-
ве се подносе лично или поштом на адресу: 
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“, 
34240 Кнић.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима

основна школа, на одређено време  
од 6 месеци, пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематиза-
цијом радних места Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. На радне односе заснова-
не по окончаном конкурсу примењиваће се 
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним служ-
бама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
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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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса бити објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично затвореној 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 под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Сервирка
основна школа, за потребе Одељења за 
исхрану болесника Службе за техничке 

послове, на одређено време од 6 
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематиза-
цијом радних места Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. На радне односе заснова-
не по окончаном конкурсу примењиваће се 
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним служ-
бама. 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 кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса бити објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-

вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично затвореној 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 под-
носи пријаву)”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 22.09.2021. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: медицински техничар општег смера, на 
одређено време од 8 месеци, за једног извр-
шиоца.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Клинике  

за ортопедију и трауматологију,  
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки разред средње школе; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење 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. Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„РИБАРСКА БАЊА“
37205 Рибарска Бања

Организатор промотивних 
активности

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Посебни услови: знање рада на рачунару; 
возачки испит Б категорије; најмање једна 
година радног искуства. Кандидати су обавез-
ни да доставе: кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, уве-
рења о положеном испиту за рад на рачунару, 
возачке дозволе и доказа о радном искуству.

Домар / мајстор одржавања 
електричних инсталација

УСЛОВИ: средње образовање, минимум 1 
година радног искуства на електричарским 
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије: 
дипломе о завршеној школи и доказа о радном 
искуству.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама 
на адресу: Специјална болница за рехаби-
литацију „Рибарска Бања“, 37205 Рибарска 
Бања, Служба за правне и економско-финан-
сијске послове, са назнаком „Пријава за кон-
курс“, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Пријаве морају да буду примље-
не у Специјалној болници за рехабилитацију 
најкасније осмог дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање, и то најкасније до 14 
часова, без обзира на начин доставе. Прија-
ве које буду примљене у Специјалној болни-
ци за рехабилитацију после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу одбациће се као 
неблаговремене и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су 
примљене у Специјалној болници за рехаби-
литацију. Пријаве са непотпуним подацима и 
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непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања код Националне службе за 
запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, у Служби за 
здравствену заштиту одраслих

Опис послова: вршење пријема пацијената 
без упута, обављање прегледа пацијената уз 
коришћење лабораторијских анализа и пре-
гледа, одређује потребну терапију, упући-
вање болесника на лечење у специјализоване 
здравствене установе на здравствену комисију 
(инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону, 
конзилијум, комисију вештака и др.) на основу 
нађеног стања при прегледу, а у зависности 
од врсте и тежине обољења, на основу прет-
ходно извршених анализа и потребних пре-
гледа давање стручног мишљења (лекарско 
уверење) о радној способности, физичком и 
психичком стању, врсти и тежини повреда и 
сл. вршење мање хируршке интервенције и 
инцизије у превијалишту, контролисање струч-
ног рада медицинских техничара у превија-
лишту, на медицинској документацији и друго, 
рад на здравственом васпитању и подизању 
здравствене заштите грађана, рад на свом 
стручном усавршавању, рад у истуреним амбу-
лантама по распореду, обављање и лакарских 
прегледа у стану оболелог када то ситуација 
захтева, обавезан повремени рад на терену, 
у вези спровођења акција и мера здравствене 
заштите и здравственог васпитања, у истуре-
ним амбулантама и здравственим станицама 
према распореду и потреби службе, одговор-
ност је за стручни рад, радну дисциплину и 
материјалну потрошњу и утрошак средствима 
ризика. 

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, 
обавезни су следећи услови: завршен меди-
цински факултет – VII/1 степен, положен 
стручни испит, лиценца/чланство у Лекарској 
комори Србије. Уз пријаву на оглас потребно 
је доставити и: кратку биографију са бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; фотокопију личне кар-
те (очитане податке са личне карте); оверену 
фотокопију лиценце/решења о упису у комору; 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су диплома или уверење издати 
на девојачко презиме). 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. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведена документа 
у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору. Пријава на оглас представља 
пристанак на обраду података о личности. 
Кандидатима који не буду изабрани не враћа 
се поднета документација. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу: Дом 
здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштан-
ски фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком 
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

Доктор стоматологије

Опис послова: обавља прегледе уста и зуба, 
обавља прегледе предшколске, школске деце 
и студената до 26 година живота, обавља 
ендодонтске третмане зуба са завршеним и 
незавршеним растом корена, обавља сис-
тематске прегледе предшколске и школске 
деце са применом флуида, обавља сана-
цију зуба након урађеног систематског пре-
гледа, обавља вађење млечних и сталних 
зуба, сарађује са ортодонтом, педијатром 
или лекарима осталих специјалности у окви-
ру установе или ван ње, организује систе-
матске прегледе у сарадњи са директором 
школе и наставним особљем, обавља зашти-
ту првих сталних молара у првој години по 
ницању, на основу нађеног стања предузи-
ма лечење, врши вађење зуба, ради мање 
орално-хируршке захвате (инцизије, дрена-
же, плуимпакције), лечи гангрене и пулпите 
као и њихиво пломбирање, лечи и пломби-
ра дубоке и површинске каријесе, поставља 
дијагнозу и спроводи терапију инцијалних 
оболења меког ткива и усне шупљине, врши 
израду ливених пломби, на предлог осталих 
лекара специјалиста предузима мере лечења, 
врши повремену израду фиксних и мобил-
них протетских радова, врши дијагностику 
и спроводи терапију запушених ортодонских 
аномалија као што су прогенија, пропулзија, 
укрштени загрижај и обрнути преклоп, фак-
турише пружене услуге, врши уредну меди-
цинску документацију, ради на здравственом 
васпитању и подизању здравствене културе, 
ради на осталим пословима куративно-пре-
вентивне заштите, учествује у изради пла-
на рада одељења, по потреби службе врши 
и остале послове из домена стоматологије у 
оквиру одељења, случајеве које не може сам 
да реши упућује одговарајућем специјалисти, 
по потреби и распореду обавља своју делат-
ност и на терену и у истуреним амбулантама, 
обавља и друге послове своје струке по нало-
гу непосреедног руководиоца. 

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет – 
VII/1 степен, положен стручни испит, лицен-
ца/чланство у Стоматолошкој комори Србије. 
Уз пријаву на оглас потребно је доставити и: 
кратку биографију са бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном стоматолошком факултету; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); оверену фотокопију лиценце/
решења о упису у комору; фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ма или уверење издати на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наве-
дена документа у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору. Пријава на 
оглас представља пристанак на обраду пода-
така о личности. Кандидатима који не буду 
изабрани не враћа се поднета документација. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се подносе лично или путем поште на адре-
су: Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, 
Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са 
назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, неће бити узете у 
разматрање.

Домар – мајстор одржавања
у Одељењу за техничке  

и сличне послове

Опис послова: свакодневно обилази прос-
торије у Дому здравља ради благовреме-
ног уочавања кварова и ломова инвентара, 
уређаја и инсталација и предузима хитне мере 
за отклањање уочених недостатака, одржава 
и врши ситне поправке свих електроинста-
лација, водоводних и канализационих инста-
лација, контролише очитавање струјомера и 
водомера заједно са радницима надлежних 
служби, контролише стање лож уља и води 
рачуна о исправности и функционисању греј-
них тела, врши ситне поправке столарије, по 
потреби предаје и преузима пошту, по потреби 
врши краћи превоз запослених, робе и мате-
ријала, обавља и друге послове своје струке 
по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: завршена средња техничка школа 
или школа за КВ раднике, положен стручни 
испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници) 
и возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, као доказе о испуњености 
услова потребно је доставити и: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); потврду о положеном стручном 
испиту за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико је диплома издата на девојачко 
презиме). Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведени документ у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Кандида-
ти могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору. Кандида-
тима који не буду изабрани не враћа се подне-
та документација. Пријава зна оглас за радно 
место представља пристанак на обраду пода-
така о личности. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на адресу: Дом здравља 
Мало Црниће, Стишка бб, Поштански фах 70, 
12311 Мало Црниће, са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

Спремачица
у Одељењу за техничке  

и сличне послове

Опис послова: рад на пословима одржавања 
чистоће у радним и другим просторијама, при-
државање датих упутстава за рад од стране 
непосредног руководиоца, одржавање чистоће 
прозора, столарије, канцеларијског материја-
ла и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и 
друго, по потреби обављање и свих других 
послова који спадају у делокруг радног мес-
та, рад на одржавању чистоће тротоара и 
делова дворишта, обављање других послова 
на одржавању чистоће, као и оних по упут-
ству и захтеву надлежног руководиоца, кон-
тролисање инсталације водовода и струје 
пре напуштања зграде, затварање прозора и 
врата, обављање свих других послова своје 
струке по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем теле-
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фона и адресом, као доказе о испуњености 
услова потребно је доставити и: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико је диплома издата 
на девојачко презиме). 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. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведени документ 
у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору. Кандидатима који не буду 
изабрани не враћа се поднета документација. 
Пријава зна оглас за радно место представља 
пристанак на обраду података о личности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка 
бб, Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, 
са назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене, у Одељењу за техничке  
и сличне послове

Опис послова: рад на пословима одржавања 
чистоће у радним и другим просторијама, при-
државање датих упутстава за рад од стране 
непосредног руководиоца, одржавање чистоће 
прозора, столарије, канцеларијског материја-
ла и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и 
друго, по потреби обављање и свих других 
послова који спадају у делокруг радног мес-
та, рад на одржавању чистоће тротоара и 
делова дворишта, обављање других послова 
на одржавању чистоће, као и оних по упут-
ству и захтеву надлежног руководиоца, кон-
тролисање инсталације водовода и струје 
пре напуштања зграде, затварање прозора и 
врата, обављање свих других послова своје 
струке по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, као доказе о испуњености 
услова потребно је доставити и: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико је диплома издата 
на девојачко презиме). 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. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведени документ 
у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору. Кандидатима који не буду 
изабрани не враћа се поднета документација. 
Пријава на оглас за радно место представља 
пристанак на обраду података о личности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка 
бб, Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, 
са назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ 
БОЛЕСТИ „Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Медицинска сестра – техничар

УСЛОВИ: медицинска сестра – техничар, IV 
степен стручне спреме, средња медицинска 
школа. Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, приложити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење да кан-
дидат није кажњаван (из СУП-а), уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (из суда), доказ да је кандидат државља-
нин Републике Србије, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, оверена 
фотокопија лиценце за рад. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: „Јав-
ни огласи ___ (навести радно место за које 
се конкурише)“. Особа за контакт: Гизика 
Недељковић, 013/851-241.

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, меди-
цински факултет; на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (из суда), доказ да је канди-
дат држављанин Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, потврда о 
положеном стручном испиту, лиценца за рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Јавни огласи ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Особа за кон-
такт: Гизика Недељковић, 013/851-241.

Спремачица

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву 
са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, приложити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење да кандидат није кажњаван 
(из СУП-а), уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (из суда), доказ да 
је кандидат држављанин Републике Србије, 
лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Јавни огласи ___ (навес-
ти радно место за које се конкурише)“. Особа 
за контакт: Гизика Недељковић, 013/851-241.

Возач санитетског возила

УСЛОВИ: возач санитетског возила – средња 
саобраћана школа. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе, 
положен возачки испит Б категорије, уверење 
да кандидат није кажњаван (из СУП-а), уве-
рење да се против кандидата не води кри-
вични поступак из суда, доказ да је канди-
дат држављанин Републике Србије, лекарско 

уверење о општој здравственој способности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адресу са 
назнаком „Јавни огласи ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Особа за кон-
такт: Гизика Недељковић, 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања 

Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виша медицинска сестра
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (меди-
цинска сестра), VI степен стручне спреме; 
положен стручни испит за своје звање. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој/високој струков-
ној школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору, очитану личну кар-
ту, кратку биографију. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

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

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време 6 месеци,  

након тога на неодређено време
2 извршиоца

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

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд 
Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 08.09.2021. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
спремач/спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге, на одређено вре-
ме по основу замене до повратка радника, за 
потребе Одсека за помоћне послове.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд 
Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 29.09.2021. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
лабораторијски техничар за потребе Одсека за 
имунологију са имунолошком лабораторијом.
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 3, на 

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пе- 
дијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 (шест) месеци рад-
ног искуства на пословима медицинске сестре 
– техничара. Кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
по основу замене

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна 
школа; 6 месеци радног искуства на одгова-
рајућим пословима. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли (основно образовање), фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16

тел. 011/3054-000

Биолог – истраживач

Опис посла: 1. рад у лабораторији за испити-
вање ефикасности биоцидних производа који 
се користе у комуналној хигијени, 2. израда 
програма из области контроле сузбијања век-
тора преносилаца заразних болести, 3. при-
премање програма, пројеката и оперативних 
планове из домена програмских активности и 
учествовање у уговарању програмских актив-
ности, 4. учествује у пословима мониторинга 
ДДД послова у програмским активностима, 5. 
организација и координација извођења про-
грамских активности у складу са уговорним 
обавезама, 6. истраживања у реализацији про-
грамских активности, писање, објављивање и 
излагање радова 7. контрола квалитета услу-
га (анализом документације и непосредно на 
терену). 

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије) 

по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, биолош-
ки факултет; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, биолошки факултет; поло-
жен курс за рад са биоцидима и курс за рад 
са отровним гасовима (фумигација); дозвола 
за управљање моторним возилом Б категорије.

Референт за санитарну контролу / 
заштиту животне средине – помоћни 

радник за ДДД послове
2 извршиоца

Опис посла: 1. обавља физичке послове: исто-
вар и утовар, пренос и транспорт робе, мате-
ријала и опреме и др., 2. помоћни послови у 
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији 
у заштити животне средине, заштити биља, 
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди 
и ванпривреди, 3. послови систематске дера-
тизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, 4. учествује у пословима мониторинга 
ДДД послова и сузбијања штетних организама 
у програмским активностима, 5. обавља посло-
ве припреме препарата, справљање радних 
смеша, паковање, размеравање и достављање 
препарата за обављање ДДД послова извр-
шиоцима на терену, и др. 

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три 
године; положен курс за рад са биоцидима.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте и докази о испуњености тражених 
услова конкурса у неовереним фотокопијама. 
Пријаве са траженим прилозима се достављају 
на адресу Завода за биоциде и медицинску 
екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблагово-
ремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа подлежу про-
вери знања. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Податке прикупља и податке обрађује Правна 
служба Завода за биоциде и медицинску еко-
логију. Кандидат који буде изабран дужан је 
да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд
Палилула, Кнез Данилова 16

Дефектолог у развојном 
саветовалишту

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, факултети 
одговарајућег смера – дефектолошки; висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење).

Опис послова: обавља послове превенције, 
ране детекције и дијагностичке процене поре-

мећаје вида, слуха, сензомоторичких, мото-
ричких сметњи и поремећаја у понашању, 
примењује специфичне методе третмана у 
процесу хабилитације и рехабилитације осо-
ба са различитим типовима поремећаја вида, 
слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи 
и поремећаја у понашању, сачињава планове 
и програме третмана, као и извештај о раду, 
обавља први и други логопедски преглед, 
врши индивидуални логопедски третман у 
установи, учествује у тимској обради болес-
ника, учествује у праћењу детета са поре-
мећајима, сарађује са службама у школским и 
предшколским установама, ради на унапређи-
вању говорно-језичких способности деце и 
превенцији појаве говорних поремећаја, непо-
средним радом са децом, радом са родитељи-
ма и стручњацима других профила, прати децу 
под ризиком, спроводи дијагностичку обра-
ду, спроводи третман деце са говорно-језич-
ким поремећајима, даје мишљење о потреби 
упућивања пацијената са говорно-језичким 
поремећајима у друге здравствене устано-
ве, учествује у едукацији других профила 
стручњака здравствених радника и сарадни-
ка у области говорно-језичког развоја, врши 
електронско фактурисање пружених услуга, 
здравствено-васпитни рад, заказује прегледе, 
ради и друге послове из своје струке по налогу 
непосредног руководиоца и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

Виши радиолошки техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске 
струке: на основним студијама првог степена 
(струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
вишег радиолошког техничара; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење); потврда о радној способ-
ности за рад у зони јонизујућег зрачења.

Опис послова: води неопходну медицинску 
документацију и евиденцију у Служби, врши 
снимања у радиографији и мамографији, при-
према контрастна средства и растворе нео-
пходне за рад, припрема пацијента, опрему 
и средства за дијагностичке и УЗ прегледе, 
помаже лекару радиологу код свих радио-
скопских и радиографских прегледа где је то 
потребно, одговоран је за употребу заштитних 
средстава при раду у зони јонизујућег зра-
чења, стара се о редовном одржавању апа-
рата у Ро и УЗ кабинету, фактурише пружене 
здравствене услуге; ради и остале послове из 
своје струке по налогу одговорног радиолош-
ког техничара, и начелника службе којима је и 
одговоран за свој рад.

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању 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 медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
МС Office и Windows окружење).
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Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице; ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе; 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената; указује хитну медицинску помоћ; 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента; прописује лекове и медицинска 
средства; спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља у смислу пре-
венције у оквиру прописаног скрининга, ране 
дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко-консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите; у поступку 
остваривања здравствене заштите изабра-
ни лекар упућује пацијента на секундарни и 
терцијарни ниво; на основу мишљења докто-
ра медицине специјалисте одговарајуће гра-
не медицине упућује пацијента на терцијарни 
ниво; води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа; даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску и 
инвалидску комисију, ради у комисијама и на 
посебним програмима, издаје стручно миш-
љење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева 
болести и повреда, у стручном раду је само-
сталан и одговоран за координаторни рад у 
својој јединици, прати и предлаже измене 
у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда, обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из гинекологије и акушерства; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење).

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

рајуће гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво; води потпуну медицинску 
документацију о здравственом стању пацијен-
та, фактурише здравствене услуге које пружа; 
први и поновни гинеколошки преглед, колпо-
скопски преглед, узимање размаза и микро-
скопирање препарата за ПА, палпаторни пре-
глед дојке, први и поновни преглед трудница, 
после порођаја, контролни лекарски преглед, 
скрининзи, превентивни прегледи, благовре-
мено дијагностиковање и лечења гинеколош-
ких обољења и поремећаја, ултразвучна дијаг-
ностика (труднице гинекологија), ради све 
прегледе из домена струке, води порођај код 
хитних пацијената у ДЗ, врши прегледе и даје 
мишљења на захтев инвалидских и пензијских 
комисија, фактурише пружене здравствене 
услуге, води медицинску документацију; ради 
и друге послове из домена своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе, којима је и одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

интерна медицина
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из интерне меди-
цине, едукација из ултразвучне дијагностике; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из интерне меди-
цине, едукација из ултразвучне дијагности-
ке; стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

Опис послова: врши и интернистичке прегле-
де пацијената, врши интерпретацију елек-
трокардиограма, предлаже медикаментозну 
и другу терапију у извештају о здравственом 
стању пацијента; ради у комисијама уколико 
је то потребно, фактурише здравствене услуге 
које пружа; ради и друге послове из области 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе, којима је одгово-
ран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из физикалне меди-
цине и рехабилитације; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из физикалне медицине и рехабилита-
ције; стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

Опис послова: врши прве, друге и контролне 
лекарске прегледе у току физикалног третма-
на, врши лекарски преглед у стану, обавља 
систематски преглед школске и предшколске 

деце ради откривања деформитета и ради 
на програму отклањања деформитета, учест-
вује у руковођењу тимским састанцима, коор-
динира са другим медицинским радницима у 
процесу рехабилитације, врши контролу рада 
физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља 
ласеротерапију; издаје мишљење о радној 
способности, одређује ортопедска помагала 
и врши надзор над употребом ортопедских 
помагала, врши одређивање биодоза, осцило-
графије, динамометрије, обавља тест кардио-
васкуларног оптерећења, испитивање статике 
тела, испитивање функције хода, стимулацију 
експоненцијалном струјом, као и мерења угла 
скитичне кривине према графији, води струч-
но-теоретске састанке организационе једи-
нице, даје упутства за оглашавање радова у 
кући у зависности од професије, врши обуку 
родитеља за примену најједноставнијих веж-
би корисне терапије, обуку дископатије зако-
чења покретима, тумачење плантограма, фак-
турише здравствене услуге које пружа; ради у 
комисијама и на посебним програмима, ради и 
друге послове из своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе коме 
је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

оториноларингологија
пробни рад од 3 месаца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из оториноларин-
гологије; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из отори-
ноларингологије; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење).

Опис послова: врши превентивне и куративне 
оториноларинголошке прегледе пацијената и 
даје своје мишљење, врши испитивање функ-
ције вестибуларног и кохлеарног апарата на 
захтев ординирајућег доктора, пружање хит-
ме медицинске помоћи (зауставља крварење 
из носа, вађење страног тела и др); оријен-
тационивестибуларни преглед, аудиолошки 
преглед, предлаже медикаментозну и другу 
терапију у извештају о здравственом стању 
пацијента; врши прегледе и даје мишљења за 
комисије, по потреби, фактурише здравствене 
услуге које пружа, ради и све остале послове 
из области своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца и начелника службе којима 
је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

психијатрија
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицин-
ски факултет на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из неу-
ропсихијатрије или психијатрије; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из неуропсихијатрије или 
психијатрије; стручни испит; лиценца; нај-
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мање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). 

Опис послова: врши психијатријску екс-
порацију и обраду пацијента; примењује 
савремене методе дијагностике и терапије 
у збрињавању психијатријсих стања; пред-
лаже медикаментозну и другу терапију у 
извештају о здравстеном стању пацијента; 
обавља индивидуални психотерапијски трет-
ман; води медицинску документацију о свом 
раду; учествује у раду струног тима на нивоу 
одељења; сарађује са здравственим и другим 
установама у решавању психијатријских про-
блема; фактурише здравствене услуге које 
пружа; обавља и све друге послове из доме-
на своје струке по налогу непосредног руко-
воиоца и начелника службе коме је одговоран 
за свој рад.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из педијатрије; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из педијатрије; 
стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице; ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе; 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, прописује лекове и медицинска 
средства; указује хитну медицинску помоћ; 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента; спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља; у поступку оства-
ривања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво; води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа; сви лекарски 
прегледи и здравствене услуге из области 
педијатрије: превентивни лекарски прегледи, 
лекарски прегледи у саветовалишту, лекар-
ски преглед пре имунизације, лекарски пре-
глед за превремени полазак детета у школу, 
педијатријски преглед новорођенчета у стану, 
преглед пред упућивање у установу за колек-
тивни боравак; категоризација деце ометене 
у психофизичком развоју, едукација средњег, 
вишег и високог кадра у оквиру Програма 
стручног усавршавања, стручно води здравс-
твене раднике током стажа и приправничког 
стажа и одговоран је за њихов рад; ради у 
комисијама и на посебним програмима пре-
ма плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, 
вакциналног картона, спровођење здравстве-
но-васпитног рада у складу са планом, саве-
товање са родитељима, одговара за заштиту 

на раду за себе и за свој тим, обавља и дру-
ге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руководиоца, за свој рад одгово-
ран је непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

у Служби за ЗЗ одраслих становника, 
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

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

Опис послова: води потребну евиденцију о 
осигураницима, здравственом стању корис-
ника и популације, учествује у превентивним 
прегледима, скрининзима и здравствено-вас-
питном раду, врши примарну обраду ране/
завој и по потреби компресивни завој и там-
понаду, ставља фиксациони завој и врши 
скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуно-
глобулина и других лекова, инцизија, транс-
портну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, 
даје вакцине у амбуланти и на терену, као 
и ињекције у сужби и стану болесника, пра-
ти болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контроли-
ше хладни ланац лекова; ради са компјутери-
ма и видео терминалима, обавља послове на 
пријему пацијената, наплата партиципације у 
складу са прописима и слично, одговорна је за 
правилно вођење медицинске документације; 
фактурише здравствене услуге које пружа; 
одговорна је за потрошњу и залихе ампулира-
них лекова, вакцина и санитетског материја-
ла; учествује у изради извештаја, учествује 
у спровођењу плана здравствено-васпитног 
рада, ради у тиму, врши заказивање пације-
ната лично и телефоном, врши стерилизацију 
инструмената, обавља дезинфекцију радног 
простора у интервенцијама, превијалишту и 
ординацији, разврстава медицински отпад, 
обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, 
узима брис рана, ради и остале послове из 
свог делокруга по налогу одговорне сестре, 
за свој рад одговора одговорној медицинској 
сестри, непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту 
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на оглас-
ној табли – IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Гинеколошко-акушерска сестра – 
бабица у породилишту

за рад у Одељењу полуинтензивне неге 
акушерства у Служби за гинекологију 

и акушерство са неонатологијом, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог  
на боловању

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

2. Медицинска сестра – техничар на 
неонатологији

за рад на Одељењу неонатологије у 
Служби за гинекологију и акушерство 
са неонатологијом, на одређено време 

ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању

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

3. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за стационарно 
лечење у Служби за педијатрију, 
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене  
до истека одсуства са рада ради  

посебне неге детета

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

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко прези-
ме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву доставити у затвореној коверти, 
са назнаком „За оглас“, са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкури-
ше, искључиво поштом а на наведену адресу. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болни-
це Крушевац.

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, Служба за здравствену 

заштиту деце и школске деце

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

2. Стоматолошка сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време од три месеца, 
у Одељењу за дечју и превентивну 

стоматологију

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у Комору, изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на огласа ради пружања додатних пода-
така, који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидати, пре 
заснивања радног односа, дужни су да доста-
ве лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснивају рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу. Опис послова: Утврђен Пра-
вилником о систематизацији и организацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Виши рендген техничар
на одређено време због замене раднице 

на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VI степен стручне спре-
ме, виши рендген техничар, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потвр-
ду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-

жице 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, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а

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

6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас потребно је доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопија лиценце или решења о упису 
у Лекарску комору Србије, кратку биографију. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања овог огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на гоернаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
2142 0 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-055

Доктор медицине

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 биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о врсти и степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту за доктора медицине, 
оверену фотокопију лиценце доктора медици-
не, доказ о радном искуству и фотокопију лич-
не карте. Заинтересовани кандидати писмену 
пријаву, са траженим документима, достављају 
лично на писарницу установе или поштом на 
горе наведену адресу Дома здравља Бач, у 
затвореном коверту са назнаком: “Пријава за 
конкурс за заснивање радног односа за докто-
ра медицине”, најкасније у року од 10 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је помоћник директора Драган Копања. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве биће одбачене решењем. Одлука о 
избору кандидата биће објављена на огласној 
табли Дома здравља Бач и биће достављена на 
адресу свих кандидата. Достављена докумен-
тација неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница
Ивице Миладиновића 2

Администратор информационих 
система и технологија

за рад у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: високо образовање 
информатичког смера: на основним студијама 

у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
изузетно: средње образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу Уредбе о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору; знање рада на рачунару.

Спремач/спремачица
за рад у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове, на одређено време до 
31.12.2021. године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: завршено основно 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат у зави-
сности од радног места за које конкурише тре-
ба да приложи: кратку биографију; фотокопију 
или очитану биометријску личну карту; извод из 
матичне књиге венчаних(ако је кандидат проме-
нио презиме); диплому о стеченој стручној спре-
ми. Документацију доставити у овереним фото-
копијама. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
штампаном издању листа „Послови“. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на оглас“ и навођењем радног места за 
које се конкурише, лично или поштом, на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница
Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
на одређено време до 31.12.2021. 
године, у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника и 

запослених са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком здравственом заштитом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, лиценца 
или решење о упису у именик Лекарске комо-
ре, 6 месеци рада у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију, фотокопију или 
очитану биометријску личну карту, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме), диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценцу, доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице, уговора о раду, или потврде о 
раду или другом виду ангажовања). 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. Документацију доставити у овере-
ним фотокопијама. Достављена документација 
се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.
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Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

11000 Београд, Марије Бурсаћ 44
тел. 011/2462-210

Сервирка
на одређено време до 24 месеца, место 

рада Вождовац, Качерска 6
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
ком занимању. Рад у сменама. Кандидати се 
могу јавити директно на телефон установе: 
011/2462-210, особа за контакт: Жељка Рис-
тановић.

Пољопривреда

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ВОЈВОДИНА“ 

СТАРЧЕВО
26232 Старчево, Панчевачки пут 10

тел. 063/209-354
e-mail: dejan.krstic@vojvodinastarcevo.rs

Контрола запослених  
на фарми Копово
на одређено време 

место рада Старчево

Опис послова: присуствовање исхрани, мужи, 
снабдевању, одржавање хигијене муже.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољоприв-
редни техничар за узгој стоке и живине или 
сточар; возачка дозвола Б категорије, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), енглески језик – почетни 
ниво. Рад у сменама. Трајање конкурса до 
31.12.2021. Слање пријаве за посао мејлом. 
Особа за контакт: Дејан Крстић, 063/309-354.

Индустрија и грађевинарство

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs

Магационер алата

УСЛОВИ: рад у сменама; обезбеђен превоз; 
обезбеђена исхрана; пробни рад 2 месеца; 
пожељно радно искуство.

„ЈАНИЋ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ“ ДОО
21000 Нови Сад 

Каће Дејановић 52

Бравар
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Б категорије; теренски 
рад; рад ван просторија послодавца; обез-
беђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђе-
на исхрана. Обавезан пробни рад. Пријаве се 
достављају на e-mail: todor.janic@gmail.com 
или путем телефона: 064/1609-996.

„LUCID TDI“ DOO KRAGUJEVAC
34000 Крагујевац

тел. 066/679-21-12

Радник у производњи тапацираног 
намештаја

пробни рад месец дана, рад у 
производној хали

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
предност је знање неког заната; рад са алатом 
за производњу (пнеуматски поштољи). Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве посло-
давцу на телефон: 066/6792-112, најкасније до 
06.11.2021.

„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 тра-
женом занимању; возачка дозвола Б катего-
рије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

Ауто-бравар
место рада: Врчин

2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у тра-
женом занимању; возачка дозвола Б катего-
рије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Мојковачка 58

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

Оператер у производњи
50 извршилаца

Оператер на хидрирању, 
саламурењу, калупљењу, низању, 

кутеру и зачинима
10 извршилаца

Помоћни кувар

Хигијеничар
3 извршиоца

Магационер сировина и готових 
производа

7 извршилаца

Помоћни радник у производњи
21 извршилац

Манипулант на сушарама
2 извршиоца

Виљушкариста

УСЛОВИ: Место рада: Мачкат, Ужице; I–IV 
ниво квалификација, без обзира на радно 
искуство; радни однос се заснива на одређе-

но време – 24 месеца. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе 
на горе наведени имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона.

МОДЕРНА ПЛУС
18000 Ниш, Шабачка 4

Помоћни радник у производњи 
намештаја

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира 
на занимање; возачка дозвола Б категорије. 
Заинтересовани кандидати јављају се на кон-
такт телефон: 018/306-301, шаљу пријаве на 
мејл-адресу: office@moderna.rs или их дос-
тављају на адресу послодавца: Драгише Цвет-
ковића 3, Ниш.

ПТР „ВГ-ДЕГОР“
31000 Ужице, Милоша Обреновића 33/28

Прерада и обрада дрвета
на одређено време, за рад у Нишу

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање. Заинтересовани канди-
дати пријаве шаљу на мејл-адресу: jelena_
vranic2003@yahoo.com или се јављају на кон-
такт телефон: 064/385-9589 и 064/2211-472.

„FLAMMA SYSTEMS“ DOO
18260 Поповац, Драгољуба Ђорђевића 98

Пројектант машинских конструкција

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пројек-
тант машинских конструкција; IV степен 
стручне спреме, машински техничар; оба-
везно познавање Solid Works-а и 3Д модели-
рања; обавезно радно искуство на истим или 
сличним пословима. Заинтересовани канди-
дати пријаве шаљу на мејл-адресу: flamma-
systems@hotmail.com или се јављају на кон-
такт телефон: 018/4558-107.

ЛАЦКОВИЋ ДУШКО ПР
24 214 Доњи Таванкут, Матка Вуковића 25

тел. 061/2090-134

Помоћни електричар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме, возачка дозвола Б категорије. Пробни 
рад 1 месец. Обезбеђен превоз. Јављање кан-
дидата на горе наведени контакт телефон. Рок 
за пријаву: 04.11.2021..

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Саше Ивковића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис посла: организује и руководи радом 
установе; стара се о законитости рада уста-
нове; предлаже програм рада и план развоја 
установе и финансијски план установе и пре-
дузима мере за спровођење плана развоја и 
програма рада; одговоран је за спровођење 
програма рада установе; одговоран је за мате-
ријално-финансијско пословање установе; 
доноси Правилник о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова и друга општа 
акта у складу са законом и статутом устано-
ве; звршава одлуке Управног одбора и при-
суствује седницама, без права одлучивања; 
одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са зако-
ном и колективним уговором и утврђује изно-
се накнаде сарадника у складу са законом и 
Статутом; закључује уговоре у име и за рачун 
установе; даје овлашћења за заступање и даје 
овлашћења из делокруга свог рада. Врши и 
друге послове предвиђене уговором о раду, 
законом, статутом и другим прописима; одго-
вара Управном одбору установе и оснивачу 
установе.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање страног језика; положен 
одговарајући стручни испит ако се захтева 
законом; знање рада на рачунару; најмање 
пет година радног искуства у култури. Поред 
услова који су предвиђени Законом о култури, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
да нема законских сметњи за његово имено-
вање, односно да није осуђиван за кривично 
дело против привреде и правног саобраћаја; 
да поседује организаторске способности.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); дипло-
му о стеченој високој стручној спреми (ове-
рена фотокопија); доказ о радном искуству 
у области културе (потврда послодавца или 
извод из ПИО фонда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак (не старије 
од шест месеци); оверену фотокопију личне 
карте; биографију са контакт подацима. Кан-
дидат је дужан да предложи програм рада и 
развоја установе. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана оглашавања. 
Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Александра Миловановић, пред-
седница Управног одбора Дома културе 
Бабушница, контакт телефон: 064/5941-242. 
Пријаве на конкурс се подносе поштом или 
или лично, на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс за директора“. Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове 

за оглашено радно место, назначене вештине 
и знања Управни одбор ће обавити разговор у 
просторијама Дома културе Бабушница, након 
завршетка конкурса, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем или електрон-
ском поштом. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, биће 
одбачене. Конкурс спроводи Управни одбор 
Дома културе Бабушница.

БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА“
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Дипломирани библиотекар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат мора да има високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке академ-
ске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 7. октобра 2017. године, 
односно на студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне, специјалистич-
ке академске, специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године до 
7. октобра 2017. године; односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; односно на сту-
дијама у обиму најмање 240 ЕСПБ по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; додатна знања: знање 
рада на рачунару; знање једног страног јези-
ка, положен стручни испит и стечено звање у 
складу са правилником (лице које нема поло-
жен стручни испит има обавезу полагања у 
одређеном року по заснивању радног односа) и 
најмање једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биогра-
фијом приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; диплому или уверење о стеченом 
образовању (оверена копија); исправе који-
ма се доказује једна година радног искуства 
– потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено искуство 
у раду; уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци (извод из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе који није 
старији од 6 месеци); копију личне карте (ако 
је чипована доставити очитану); уверење о 
положеном стручном испиту (лице које нема 
положен стручни испит има обавезу полагања 
у одређеном року по заснивању радног одно-
са), лекарско уверење о општој здравственој 
способности за рад (не старије од 3 месеца), 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Напомена: кандидати без положеног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од годину дана. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке 
о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Пријаве слати или лично 
доставити на адресу: Библиотека „Политика“ 
Крупањ, Мачков камен 3, 15314 Крупањ, у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са са назнаком „За конкурс за пријем у радни 
однос”. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води директор. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Сви 

кандидати који су конкурисали, а који испуња-
вају услове за пријем, биће позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за доношење одлуке о избо-
ру, о чему се сачињава записник. Кандидати 
ће о датуму и времену разговора бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона), које 
наведу у својим пријавама. Приликом разгово-
ра, кандидати ће бити упознати са детаљним 
описом послова, у складу са важећим актом 
о систематизацији. Одлуку о избору кандида-
та доноси директор. Кандидати ће бити оба-
вештени о избору у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке. Са изабраним кандидатом 
биће закључен уговор о раду у складу са Зако-
ном. За све информације обратити се на број 
телефона: 015/581-033.

НИУ “ХРВАТСКА РИЈЕЧ”
24 000 Суботица

Трг Цара Јована Ненада 15/II

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Осим општих услова утврђених 
позитивним законским прописима, кандидати 
морају испуњавати и посебне услове: висока 
стручна спрема, VII/1 степен, друштвеног или 
хуманистичког смера, најмање 2 године радног 
искуства с наведеним степеном стучне спре-
ме и познавање хрватског језика. Кандидати 
су уз пријаву обавезни приложити доказе о 
испуњавању тражених посебних услова, као 
и предлог програма рада Новинско-издавачке 
установе “Хрватска ријеч” за мандатни период.

ОСТАЛО: Пријаве са краћом биографијом се 
подносе Управном одбору Новинско-издавачке 
установе “Хрватска ријеч”. Пријаве се подносе 
лично током радног времена Новинско-изда-
вачке установе “Хрватска ријеч” или поштом 
на адресу седишта установе, 24 000 Суботи-
ца, Трг цара Јована Ненада 15/II, обавезно са 
назнаком “Јавни оглас за избор директора”. У 
поступку избора директора, учествоваће све 
пријаве пристигле у седиште Новинско-изда-
вачке установе „Хрватска ријеч“ најкасније до 
22. октобра 2021. године, до 16 часова, уколи-
ко се пријаве предају лично, односно пријаве 
које до краја наведеног датума буду послате 
путем поште. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Владике Николаја 6

тел. 014/3433-155, 3431-035

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава 
следеће: да има високо образовање друштве-
ног смера; да има најмање пет година радног 
искуства у култури; да није кривично гоњен 
и осуђиван и да се не води истрага; да је 
држављанин Републике Србије; да поседу-
је општу здравствену способност у складу са 
Законом. Докази који се прилажу приликом 
пријаве на јавни конкурс: предлог програма 
рада и развоја Установе Градске библиотеке 
Лајковац, за мандатни период од четири годи-
не; биографију која садржи резултате прет-
ходног рада, са кратким прегледом остваре-
них резултата у раду; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе; доказ о радном искуству 
– оверену фотокопију радне књижице и ове-
рену потврду о радном искуству; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
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или оверену фотокопију); уверење да није 
кривично гоњен или осуђиван и да се не води 
истрага; доказ о општој здравственој способ-
ности – лекароско уверење (оригинал). Крајњи 
рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 
8 дана од дана јавног објављивања конкурса. 
Пријава на конкурс са доказима, подноси се 
препорученом пошиљком или лично на горе 
наведену адресу са напоменом “Конкурс за 
директора - за председника Управног одбора 
ГБ Лајковац”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на јавни конкурс неће се разматрати. 
Управни одбор Градске библиотеке Лајковац 
ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса извршити избор кандидата, о чему 
ће сачинити извештај, који ће, са предлогом 
именовања директора, доставити Скупштини 
општине Лајковац.

ЈУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
„ЈЕДИНСТВО“

Нови Бечеј

Радник на одржавању опреме 
и уређаја, као и ПП заштите и 

магационер

Опис послова: врши текуће одржавање инста-
лација, опреме и реквизита у ЈУ СРЦ „Једин-
ство”, одговоран је за исправност објеката 
инсталација и за исправно функционисање 
опреме, обавезан је да дежура на свим спорт-
ским и другим манифестацијама које се орга-
низују у ЈУ СРЦ „Јединство”, обавезан је да на 
позив послодавца дође ЈУ СРЦ „Јединство” и 
отклони настале кварове на инсталацијама 
и ван радног времена, обавља послове ПП 
заштите (контрола ПП апарата и хидранта); 
обавља све послове везане за магацин. Одго-
ворност: морално и материјално је одговоран 
за своје поступке везано за обављање својих 
послова на радном месту као и за законито, 
уредно, ажурно и благовремено извршавање 
послова ЈУ СРЦ „Јединство”.

УСЛОВИ: ССС, IV степен стручне спреме 
машинског или друштвеног смера, положен 
стручни испит за раднике који раде на зашти-
ти од пожара, радно искуство од 3 године на 
истим или сличним пословима. Услови за рад 
на радном месту: 1. да је пунолетан државља-
нин Републике Србије; 2. да има стечено обра-
зовање IV степена средње стручне школе 
машинског или друштвеног смера, 3. да има 
најмање 3 године радног искуства на истим 
или сличним пословима, познавање рада на 
рачунару (MS office пакет и Интернет); 4. да 
није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци; 5. да му 
раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединици локалне самоуправе, због теже 
повреде дужности из радног односа. Струч-
не оспособљености, знање и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начин њихове 
провере: познавање послова из струке прове-
риће се усмено; познавање рада на рачуна-
ру (MS office пакет и Интернет) провериће се 
практичним радом на рачунару.

Радник на одржавању чистоће, 
спремачица

Опис послова: свакодневно врши одржавање 
чистоће (прање, брисање, чишћење и про-
ветравање) свих просторија у ЈУ СРЦ „Једин-
ство”, врши контролу коришћења и чувања 
опреме и реквизита, као и одржавање кућног 
реда; одговара за благовремено откључавање 
спортске хале према унапред утвђеним терми-

нима, као и за закључавање свих просторија 
након завршених активности; обавезно дежура 
на свим спортским и другим манифестација-
ма према утврђеном распореду. Одговорност: 
морално и материјално је одговран за своје 
поступке везано за обављање својих послова 
на радном месту као и за законито, уредно, 
ажурно и благовремено извршавање послова 
у ЈУ СРЦ „Јединство”.

УСЛОВИ: НКВ радник, без радног искуства. Усло-
ви за рад на радном месту: 1. да је пунолетан 
држављанин Републике Србије; 2. да није пра-
воснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; 3. да му раније 
није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
ници локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа. Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се оцењују у избор-
ном поступку и начин њихове провере: позна-
вање послова из струке провериће се усмено.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана оглашавања у листу „Послови”. Место 
рада: Нови Бечеј, Петра Драпшина 11-13.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ“
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/2281-390

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог – еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, профе-
сор биологије – географије, професор биоло-
гије – хемије, професор биологије – физике, 
професор биологије – информатике, професор 
биологије – математике, дипломирани профе-
сор биологије – мастер, дипломирани биолог 
– мастер, дипломирани професор биологије – 
хемије мастер, дипломирани професор биоло-
гије – географије мастер, дипломирани моле-
куларни биолог мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије.

Наставник српског језика
са 66,66% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижев-

Посао се не чека, посао се тражи
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ности са општом лингвистиком, професор 
српске књижевности и језика, професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужносло-
венским књижевностима, професор односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским 
језицима, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у 
школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, русинском или румун-
ском језику, професор односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевности 
са страним језиком, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломира-
ни компаратиста, мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ка књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српаки језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српка књижевност и 
језик са компаратистиком), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српка књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српаки језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, мадули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности), професор српскохр-
ватског језика и књижевности, мастер фило-
лог из области филолошких наука, професор 
југословенске књижевности и српског језика, 
мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене
4 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломира-
ни учитељ – мастер, професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све 
услове за пријем у радни однос из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. У поступку одлучивања 
о избору кандидата врши се претходна про-
вера психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. На психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима упућују се кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Након пријема резултата прет-
ходне провере психолошке процене способ-

ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Уз 
одштампани пријавни формулар кандида-
ти обавезно подносе доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе 
одговарајућег степена и врсте образовања, а 
лица са звањем мастер обавезно достављају и 
диплому основних академских студија), доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, биографију. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Доказ да 
кандидат има одговарајућу психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима – лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду. Решење о 
избору кандидата доноси се у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом траженим доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити лично или поштом на 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
радни однос“. Достављени подаци обрађиваће 
се у складу са Законом о заштити података о 
личности, у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Неурологија

на одређено време од пет година, са 
20% радног времена

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да 
кандидат испуњава остале услове предвиђе-
не чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), 
као и услове предвиђене Статутом Факултета 
за избор у звање наставника.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Теоријски и методски 
приступи у превенцији и третману 

поремећаја понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија на Факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, који је завршио предходне 
нивое студија са укупном просечном оценом 
најмање осам (8), као и да испуњава остале 
услове предвиђене чл. 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закон), као и услове предвиђе-

не Статутом Факултета за избор сарадника у 
звање асистента.

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Сурдологија
на одређено време од једне године, са 

половином радног времена

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
на Факултету за специјалну едукацију и реха-
билитацију, који је завршио Факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију са про-
сечном оценом најмање осам (8), као и да 
испуњава остале услове предвиђене чл. 83 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон).

ОСТАЛО: Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс, биографија, биб-
лиографија, оверене копије диплома, извод 
из матичне књиге рођених, држављанство и 
потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету на наведену адресу, у року од 15 
дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Хистологија и ембриологија

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом

на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија са андрологијом
на одређено време од 5 година 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Патологија
на одређено време од 5 година 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Заштита животиња
на одређено време од 5 година 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 5 година 

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Хигијена и 

технологија меса
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Ветеринарска 

економика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се 
бира. Кандидати поред општих услова треба 
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да испуњавају и услове предвиђене чл. 75 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, 88/17 и 27/18 – др. закон и 73/18, 67/2019 
и и 6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
за избор у одговарајуће звање, као и услове 
предвиђене Статутом Универзитета у Београ-
ду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/2018, 207/2019, 213/2020 и 214/2020), 
чланом 131 Статута Факултета ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду, Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду“, бр. 192 од 
01.07.2016. године), Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на 
Факултету ветеринарске медицине Универзи-
тета у Београду бр. 01-1107/2 од 26.12.2018. 
године, као и другим општим акатима Универ-
зитета и Факултета.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Ветеринарска економика
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Клиничка дијагностика, патологија и 
терапија животиња

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју 
се бира, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 
8; смисао за наставни рад.

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

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Ветеринарска 

хирургија
на одређено време од 3 година

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија ветеринарске медицине који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8; VII/1 степен стручне 
спреме, завршен факултет ветеринарске меди-
цине, магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8; смисао за наставни рад. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен пре-
пис диплома и додатака диплома/уверења о 
уписаним докторским студијама, очитана/
копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и дру-
ге доказе у складу са напред наведеним акти-
ма), доставити на адресу Факултета у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и 
својеручно потписану изјаву о изворности.

ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2417-275, 2418-741

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може 
да буде лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122 став 2, 5 и 6 и 139 и чланом 140 

став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и услове из чл. 122 ста-
вови 2, 5 и 6; 2. дозвола за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца /
стручни испит); 3. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања из члана 140 став 1 и 2 Закона; 4. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. да није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
за кривично дело; 6. држављанство Републи-
ке Србије; 7. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 8. 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

Министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације из става 17 чл. 123 Закона врши 
избор директора установе и доноси решење 
о његовом именовању, о чему установа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс 
за избор директора. Кандидат је дужан да дос-
тави следеће доказе: пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (оверен препис / фотокопија); оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); уверење 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 

и ученицима (не старије од 6 месеци); потвр-
ду о радном искуству у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе), односно доказ/потврду да за вре-
ме обављања дужности директора није вршен 
стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) односно 
доказ/потврда да није вршен стручно-педа-
гошки надзор у раду кандидата уколико истог 
није било; оквирни план рада за време манда-
та; преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необа-
везно); остала документа која могу послужити 
у поступку за избор директора. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Поступак 
за избор директора спроводи комисија коју 
образује Школски одбор у складу са Законом 
и Статутом ОШ „Јелена Ћетковић“. Пријав-
ни формулар на конкурс за избор директора 
заједно са потребном документацијом кан-
дидати достављају установи и подноси се у 
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Трговина дрветом и 

економика прераде дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из 
области прераде дрвета, шумарски факул-
тет, одсек и студијски програм за технологије 
дрвета, смисао за наставни рад, објављени 
научни и стручни радови; радно искуство.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Ерозија и конзервација  
земљишта и вода

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – био-
техничке науке, шумарски факултет, одсек и 
студијски програм за еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса, смисао 
за наставни рад; радно искуство.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Пејзажна архитектура  
и хортикултура

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – био-
техничке науке, шумарски факултет, одсек и 
студијски програм за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру, смисао за наставни рад; радно 
искуство.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника 
и сарадника утврђени су Законом о високом 
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образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Шумарског факулте-
та, Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарс-
ког факултета, као и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, 
извода из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, списак и сепарате радова), 
достављају се Служби за правне и опште 
послове Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама и 
на сајту Националне службе за запошљавање 
и на сајту Факултета и сајту Универзитета. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“

11080 Земун, Добановачки пут 107

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
29.09.2021. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

Земун, Призренска 37 

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

за 95% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС), кандидат треба да испуни услове у скла-
ду са чланом 139 ст. 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/20), без обзира на радно 
искуство, и то: 1) одговарајуће образовање из 
члана 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), и то: 
1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом за 
ово радно место („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник“, бр. 17/2018, 6/2020); обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20) је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 

на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20). Кандидат који нема образовање 
из члана 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), оба-
везан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу. Када 
је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 овог 
закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадник (члан 143 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20); када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/20); када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20). Посебни услови рада: 
у школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 2) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни 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 пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Лица из члана 5 става 2 тач. 5) 

и 6) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 17/2018, 6/2020) која 
нису професори одговарајућег језика треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б1 
(Заједничког европског оквира).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја – део: Запошљавање у просвети) 
– кандидати достављају уз пријаву; овере-
ну фотокопију дипломе или уверења (уколи-
ко диплома није издата) о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену фотокопију дипло-
ме или уверења, и основних студија / студија 
првог степена и оверену фотокопију дипломе 
или уверења мастер студија (не старије од 6 
месеци), кандидати достављају уз пријаву; 
извод из матичне књиге рођених, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија) 
кандидати достављају уз пријаву; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија) – кандидати дос-
тављају уз пријаву; доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија) – кандидати достављају 
уз пријаву. Лица из члана 5 став 2 тачке 5) и 
6) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 17/2018, 6/2020) која 
нису професори одговарајућег језика у обаве-
зи су да доставе, уз пријаву на конкурс овере-
ну фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 
уверења о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признату исправу за 
Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира); оверену фотокопију (овера не ста-
рија од 6 месеци) решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника сход-
но члану 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања у обавези су да 
доставе, уз пријаву на конкурс, само они кан-
дидати када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; оверену фотокопију (овера не ста-
рија од 6 месеци) решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника сарад-
ника сходно члану 143 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања у обаве-
зи су да доставе, уз пријаву на конкурс, само 
они кандидати када је образовање стечено у 
систему војног школства; оверену фотокопију 
(овера не старија од 6 месеци) решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
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ног сарадника сходно члану 143 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
у обавези су да доставе, уз пријаву на конкурс, 
само они кандидати који су образовање стекли 
у иностранству. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који су изабрани 
у ужи избор (чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази да испуњавају услове конкурса) упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака у року од 8 дана, 
о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такт телефоне које су навели у пријавама. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријавни 
формулар са документацијом доставити лич-
но у секретаријат школе, или слати на адресу 
препорученом поштом: Призренска 37, Земун. 
Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене фото-
копије сматраће се да је доставило непотпуну 
документацију. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, односно пријаве које не садрже сва 
документа која су предвиђена овим конкурсом 
се неће разматрати. Потпуном пријавом сма-
траће се она пријава која у прилогу садржи сва 
документа којим кандидат доказује да испуња-
ва услове означене у конкурсу. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је пре-
дата у року утврђеним конкурсом. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18).
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1. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Инжењерство 

заштите животне средине, 
ужа стручна област Еколошки 

инжењеринг
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио 

са просечном оценом најмање осам (8); кан-
дидат мора имати завршене основне студије 
у области за коју се бира, на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив 
из области за коју се бира стечен у иностран-
ству, који је признат (нострификован) у Репу-
блици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на 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, 
кандидат мора имати позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и 
других делатности Академије (односно раније 
Високе школе електротехнике и рачунарства 
струковних студија у Београду); познавање 
софтверских алата – MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint), искуство у реализацији лаборато-
ријских вежби из предмета везаних за еколош-
ки инжењеринг.

2. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Електроенергетика

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио 
са просечном оценом најмање осам (8); канди-
дат мора имати завршене основне у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му у Републици Србији или еквивалентан науч-
ни, односно стручни назив из области за коју 
се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; канди-
дат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у 
области за коју се бира; кандидат мора поседо-
вати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса раз-
воју наставе и других делатности Академије 
(односно раније Високе школе електротехнике 
и рачунарства струковних студија у Београ-
ду); познавање софтверских алата – MS Office 
2007/2013/2019, AutoCAD (цртање пројека-
та електричних инсталација ниског напона), 
Matlab (прављење симулација, анализа резул-
тата у Simulink-у), ATP-EMTP (симулација сис-
тема релејне заштите), SAM (System Advisory 
Model), Relux, DIALux, Eplan, вишегодишње 
искуство у реализацији лабораторијских веж-
би из предмета везаних за електроенергетику.

3. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

НАПОМЕНА: Због различитих посебних усло-
ва за избор одговарајућих кандидата у звање 
сарадник у настави за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужу стручну 
област Рачунарство и информатика, услови 
за избор овa два кандидата постављени су по 
позицијама:

Услови за избор у сарадничко звање и запос-
лење на радном месту сарадник у наста-
ви за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област Рачунар-
ство и информатика – ПОЗИЦИЈА 1 и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама које ће 
се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; кандидат мора да 
је основне студије завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8); кандидат мора имати 
завршене основне студије у области за коју се 
бира, на акредитованој високошколској уста-
нови и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се 
бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; канди-
дат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у 
области за коју се бира; кандидат мора поседо-
вати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; познавање и искуство у 
раду са алатима HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, 
jQuery, Bootstrap, Wordpress, познавање Linux 
оперативног система и рад са виртуелним 
машинама, познавање и искуство у раду са 
софтверским алатима Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, 
Microsoft Office, Autodesk Maya, Sound Forge, 
DaVinci Resolve, Xara Designer, познавање и 
искуство у раду са програмским језицима C, 
C#, VB.NET, познавање и искуство у раду са 
2D и 3D игара, Unity и Unreal Engine, позна-
вање рада са системом за виртуелну реалноц 
Oculus Rift S, познавање процеса припреме за 
штампу.

Услови за избор у сарадничко звање и запос-
лење на радном месту сарадник у наста-
ви за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужу стручну област Рачунар-
ство и информатика – ПОЗИЦИЈА 2 и подаци 
о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; кан-
дидат мора да је основне студије завршио са 
просечном оценом најмање осам (8); канди-
дат мора имати завршене основне у области 
за коју се бира, на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијс-
ком програму у Републици Србији или екви-
валентан научни, односно стручни назив из 
области за коју се бира стечен у иностранству, 
који је признат (нострификован) у Републици 
Србији; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским или мастер струковним 
студијама, у области за коју се бира; канди-
дат мора поседовати склоности и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, кандидат 
мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије (односно раније Високе 
школе електротехнике и рачунарства струков-
них студија у Београду); познавање програм-
ског језика C и C++, познавање Linux опе-
ративног система, познавање алата HTML5, 
CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и Wordpress, 
познавање програмских језика Java, C##, PHP 
и Python, познавање рада са релационим база-
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ма података, MySQL, SQL Server, Apache XAMPP, 
WAMP, познавање алата за тестирање софтве-
ра попут Junit и Selenium.

4. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроника и 

телекомуникације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора да је основне студије завршио 
са просечном оценом најмање осам (8); канди-
дат мора имати завршене основне у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му у Републици Србији или еквивалентан науч-
ни, односно стручни назив из области за коју 
се бира стечен у иностранству, који је признат 
(нострификован) у Републици Србији; канди-
дат мора имати статус студента на мастер ака-
демским или мастер струковним студијама, у 
области за коју се бира; кандидат мора поседо-
вати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса раз-
воју наставе и других делатности Академије 
(односно раније Високе школе електротехнике 
и рачунарства струковних студија у Београду); 
поседовање знања, вештина и компетенција 
потребних за рад са лабораторијском мер-
ном опремом која се користи у електроници и 
телекомуникацијама, посебно са спектралним 
анализатором и оптичким рефлектором у вре-
менском домену, поседовање знања за пројек-
товање оптичких комуникационих линкова и 
мрежа, поседовање знања за рад у програм-
ском језику Matlab, прављење симулација и 
GUI модела, анализа резилтата у Simulinku-у, 
поседовање знања за рад у програмском јези-
ку Python, посебно за области електронике и 
телекомуникација, поседовање знања за рад 
у софтверском алату Wireshark, анализа теле-
комуникационог саобраћаја и мрежа, поседо-
вање знања за рад у програму RadioMobile, 
креирање и испитивање бежичних комуника-
ционих система; поседовање знања за пројек-
товање антена и антенских система у програ-
мима 4NEC2 и EBSP, поседовање знања за рад 
у софтверском пакету MS Office.

5. Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Системи управљања

на одређено време од три године, 
са пуним радним временом, или 

сарадничко звање сарадник у настави за 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Системи управљања и заснивање радног 

односа на одређено време од једне 
године

а) Услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту асистент за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Системи управљања и 
заснивање радног односа на одређено време 
од три године, са пуним радним временом и 
подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенција-
ма које ће се оцењивати у изборном поступ-
ку: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом 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 
високошколској 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; кандидат мора да је сваки од претход-
них нивоа студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8); кандидат мора имати 
статус студента на студијама трећег степена 
- докторским студијама у области за коју се 
бира, или, ако је стекао звање магистра нау-
ка, прихваћену тема докторске дисертације; 
кандидат мора поседовати склоности и спо-
собност за наставни рад; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, канди-
дат мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије (односно раније Високе 
школе електротехнике и рачунарства струков-
них студија у Београду); поседовање знања за 
рад са софтверским алатима MS Office; позна-
вање програмирања PLC и HMI панела; посе-
довање стручних знања из области система 
аутоматског управљања и мехатронике.

б) Услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту сарадник у наста-
ви за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Системи 
управљања и заснивање радног односа на 
одређено време од једне године и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама које ће 
се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; кандидат мора да 
је основне студије завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8); кандидат мора имати 
завршене основне у области за коју се бира, 
на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму у Репуб-
лици Србији или еквивалентан научни, однос-
но стручни назив из области за коју се бира 
стечен у иностранству, који је признат (ностри-
фикован) у Републици Србији; кандидат мора 
имати статус студента на 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, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса раз-
воју наставе и других делатности Академије 
(односно раније Високе школе електротехнике 
и рачунарства струковних студија у Београду); 
поседовање знања за рад са софтверским ала-
тима MS Office; познавање програмирања PLC 
и HMI панела; поседовање стручних знања 
из области система аутоматског управљања и 
мехатронике.

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно 
свих сарадничких звања обављаће се у Бео-
граду. Пријаве на конкурс могу се поднети 
најкасније до 25. октобра 2021. године. Прија-
ве на конкурс се могу предати лично, искљу-
чиво радним данима (понедељак – петак) од 
10 до 16 часова, или послати путем поште, на 
адресу: Висока школа електротехнике и рачу-
нарства, Војводе Степе 283, Београд, 11010 
Вождовац. Пријаве послате поштом морају 
стићи у Одсек Висока школа електротехнике 
и рачунарства до истека наведеног рока за 

конкурисање, иначе ће се сматрати небла-
говременим и биће одбачене. Неразумљиве 
или непотпуне пријаве на овај конкурс, као 
и пријаве на овај конкурс уз које нису при-
ложени сви потребни докази, биће одбаче-
не. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.
edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283, 
Вождовац, Београд. Пријава на конкурс мора 
обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (однос-
но радног места) за које кандидат конкурише, 
што подразумева обавезно навођење сарад-
ничког звања за које се конкурише, образов-
но-научног поља (када је оно наведено у овом 
конкурсу), области и уже стручне области, а за 
она сарадничка звања (односно радна места) 
код којих су овим конкурсом одређене пози-
ције, у пријави обавезно навести и позицију 
на коју кандидат конкурише; податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се оба-
везно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности 
за напред наведена кривична дела (из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико кандидату 
уверење о неосуђиваности не буде издато до 
затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкус достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, 
док само уверење о неосуђиваности треба да 
доставе без одлагања, а морају га доставити 
најкасније до дана заснивања радног односа; 
оверене фотокопије високошколских исправа 
о стеченом степену потребног, односно одго-
варајућег високог образовања, који је пропи-
сан као услов за избор у сарадничко звање за 
које се конкурише. Подносе се оверене фото-
копије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; уверење високошколске 
установе о томе да кандидат има статус сту-
дента који је прописан као услов за избор у 
сарадничко звање за које се конкурише (за 
звање сарадника у настави статус студен-
та на мастер студијама, a за звање асистен-
та статус студента на докторским студијама); 
извод из матичне књиге рођених (или оверену 
фотокопију); уверење 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, одговарајући 
доказ да кандидат поседује позитивну оце-
ну укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне устано-
ве на којој је кандидат обављао досадашњи 
наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); ако такви дока-
зи постоје, одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању 
захтеваних стручних знања, вештина, односно 
компетенција, када је то наведено као услов 
(лиценце, сертификати, уверења, потврде и 
слично). Подаци о месту и дану када се оче-
кује да ће започети провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција кан-
дидата у изборном поступку, ако се таква про-
вера буде спроводила. Процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у настав-
ничка звања у погледу којих се расписује овај 
конкурс, вршиће се на основу доказа које 
кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у 
складу са Правилником о избору и ангажовању 
наставника и сарадника Академије. Провера 
оспособљености, знања и вештина, односно 
компетенција кандидата, ако се таква провера 
буде спроводила, може се одржати 26. окто-
бра 2021. године или касније у просторијама 
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Одсека Висока школа електротехнике и рачу-
нарства, Војводе Степе 283, Београд. Кандидат 
који поднесе благовремену, уредну и потпуну 
пријаву на овај конкурс 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 одржа-
вања провере оспособљености, поседовања 
тражених знања и вештина, односно компе-
тенција, уколико је потребно да се таква про-
вера одржи.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3224-246

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме еко-
номске струке; основна информатичка обука. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона или на 065/3225-212.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„МОЋ ЗНАЊА“

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 64

тел. 062/474-104

Рад са децом у едукативном центру
са 35 сати недељно, на одређено време 

до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани учитељ, познавање рада на рачунару, 
познавање енглеског језика, пожељан стручни 
испит или лиценца. Пријаве слати на e-mail: 
edukativnicentarmocznanja@gmail.com, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТЛИЋ“
11283 Земун

Алтина, Добановачки пут 34

Васпитач деце предшколског узраста

УСЛОВИ: неопходно је поседовати комуника-
цијске вештине; лиценца пожељна.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

11000 Београд, Моме Димића 2
тел. 011/3429-875

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, мастер 
струковне студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно: на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, Сходно 
важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи; дозвола за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца), 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете и дос-
тављају: 1. оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству РС, 2. оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, 3. доказ о неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање (не 
старије од 6 месеци), 4. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, 5. оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, уколико поседују; 
6. радну биографију; 7. доказ о знању јези-
ка на којем се обавља образовно-васпитни 
рад (осим за кандидате који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Оверене 
фотокопије докумената не могу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве. 
Изабрани кандидат је пре закључења угово-
ра о раду у обавези да поднесе доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18). Рок за пријаве је 8 дана. 
Пријаве предати лично у секретаријату уста-
нове сваког радног дана у периоду од 09 до 13 
часова или слати поштом на адресу школе са 
назнаком за конкурс.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: средња школска спрема 4. степен; 
образовање: сходно важећем Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних, сарадника у основној школи; обука 
за педагошког асистента (завршен прописани 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине)

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете и дос-
тављају: 1. оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству РС, 2. оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, 3. доказ о неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање (не 
старије од 6 месеци), 4. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, 5. оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, уколико поседују; 
6. радну биографију; 7. доказ о знању јези-
ка на којем се обавља образовно-васпитни 
рад (осим за кандидате који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Оверене 
фотокопије докумената не могу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве. 
Изабрани кандидат је пре закључења угово-
ра о раду у обавези да поднесе доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18). Рок за пријаве је 8 дана. 
Пријаве предати лично у секретаријату устано-
ве, сваког радног дана у периоду од 09 до 13 
часова или слати поштом на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

Наставник разредне наставе  
у боравку

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидат је у обавези да приложи 
(у оригиналу или овереној копији) попуњен 
пријавни формулар (одштампан са интернет 
странице Министарства просвете), дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или на 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године, доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 
Закона, тј. да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
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ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика подноси само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику; радну биографију. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат који буде изабран биће у обавези да, 
пре закључења уговора о раду, за документа 
која је приложио као оверену копију достави 
на увид оригинална документа. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи на наведеној адреси, са наз-
наком: „За конкурс“. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321, 3636-320

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Медицина и друштво
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен 
стручне спреме, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о рад-
ном односу на Клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са 
документацијом о испуњавању услова конкурса 
(у складу са Правилником о условима, начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду), подно-
се се Писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу (тел. 3636-320, 3636-321), у 
року од 15 дана од објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Др Суботића 8

тел. 011/3636-321, 3636-320

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Патолошка физиологија

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Нуклеарна медицина

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(реуматологија) 

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Медицинска 

физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област  

Судска медицина
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 

Нуклеарна медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Педијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (хематологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образо-
вању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о рад-
ном односу на клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Пријаве 
са документацијом о испуњавању услова кон-
курса (у складу са Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду) подносе се Писарници Медицинског 
факултета, на наведену адресу (тел. 3636-
320, 3636-321), у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), на 
студијама првог степена (основне академске, 
струковне, специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или више обра-
зовање, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Обавеза полагања испита за лицен-
цу. Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе, односно дипломе и 
додатка уз диплому о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми 
и уверење о положеним испитима (не старије 
од 6 месеци); уверење о положеном стручном 
испиту или уверење о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат исти полагао); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења полицијске управе (не старије 
од 6 месеци) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику доставља уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Пријаве са документацијом доставити 
на e-mail: kuca.maste@yahoo.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 011/3066-408

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: VII степен 
одговарајуће стручне спреме – високо обра-
зовање из правних наука, и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (одно-
си се само на кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним пријавним формуларом 
доставља следећу документацију: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати са звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских сту-
дија); 2. оверену фотокопију додатка дипло-
ме уколико се уз диплому издаје додатак по 
посебним прописима; 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); 5. уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци; 6. потврда да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са Законом (издато од Повереника 
за заштиту равноправности (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
7. 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. 
8. кратку биографију. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће се 
разматрати. Пре доношења одлуке о избору 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку пороцену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба а запошљавање. Пријаве доставити 
лично или поштом на наведену адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Све инофрмације 
о конкурус могу се добити на број телефона: 

011/3066-408 и мејл: direktor@dizajnerska.
edu.rs, сваким радним даном од 8.30 до 15.00 
часова. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА 
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у наставном звању доцент 
из уже научне области Пословна 

економија и менаџмент

УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања Универзите-
та Унион и Статутом Београдске банкарске 
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверене копије 
диплома о претходно стеченим звањима, уве-
рење о неосуђиваности и списак објављених 
радова. Пријаву и тражену документацију 
доставити у физичком и електронском облику 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на наведену адресу Факултета, кабинет 
209/II и на e-mail: office@bba.edu.rs. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/3038-728
email: uprava@prvabeogim.edu.rs

Наставник географије

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који испуњавају услове предвиђене 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник“, број 
88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): 
1. да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник“, број 88/17, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 
6/2020), чланом 2 тачка 11 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
и чланом 18 тачка 14 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Првој 
београдској гимназији, и то: професор гео-
графије; дипломирани географ; дипломирани 
географ – просторни планер; дипломирани 
професор географије мастер; мастер географ; 
мастер професор географије; дипломирани 
географ мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије; 2. да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. 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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова: 1. 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, 3. доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде/уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) за оне који ово образвање 
поседују, они који не поседују, Закон у скла-
ду са чланом 142 став 2 дозвољава да је ово 
образовање наставник обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; 4. доказ из казнене еви-
денције МУП-а (оригинал или оверена фотоко-
пија) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 6. доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија), 7. оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад да децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријаве доставити лично у секретаријат 
школе или слати на наведену адресу. Контакт 
телефон за информације: 011/2629-321.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

11213 Београд
Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/887-1763

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање пред-
виђено на основу члана 140 закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/2020) 
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и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
3/21, 4/21) и то: за наставника информатике 
и рачунарства – професор, односно дипло-
мирани професор (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у 
области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства или техничког 
образовања); професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, двопредметне сту-
дије, где је један предмет обавезно информа-
тика); дипломирани математичар, дипломира-
ни физичар, дипломирани информатичар (сви 
смерови и одсеци, са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); 
дипломирани инжењер (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротех-
нике и рачунарске технике; дипломирани еко-
номиста (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике); мастер професор у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства; мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно инфор-
матика; мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсе-
ка); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке; мастер економиста у области информатике; 
мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
библиотекар – информатичар; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из области информати-
ке, информационих технологија, математике, 
физике, организационих наука, електротехни-
ке или рачунарске технике); мастер инжењер 
машинства. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају да имају у оквиру завр-
шених основних академских студија положено 
најмање пет испита из информатичких пред-
мета, од тога најмање један из области Про-
грамирање и два предмета из једне или две 
следеће области – Математика или Теоријско 
рачунарство. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Информатика 
и рачунарство може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима које су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20) – није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-

вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете; краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију; доказ о 
неосуђиваности. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способ-
ности коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, и потребну 
документацију заједно са пријавним форму-
ларом доставе на адресу: ОШ „Олга Петров“ 
Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 
Падинска Скела (за конкурсну комисију). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе, на телефон: 
011/6300-471.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Статистика и 

операциона истраживања
на одређено време од пет (5) година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о мимималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о уређењу дела поступка избора у 
звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и засни-
вања радног односа сарадника и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, уверење 
о уписаним докторским студијама, уверење 
о уписаним мастер академским или специја-
листичким студијама, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом – документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци), дос-
тављају се на адресу: Пољопривредни факул-
тет у Београду – Земуну, Немањина 6. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 

област Педологија
на одређено време од пет (5) година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начи-
ну и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа сарадника и Статутом Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом – (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Пестициди
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира и 
који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа сарадника и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом – доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са  

докторатом за ужу научну област 
Физиологија гајених биљака
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) и 
који показује смисао за наставни рад. Остали 
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услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду. Правил-
ником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа сарадника и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом – доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Наука о 
конзервисању и врењу

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) и 
који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа сарадника и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом – доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и 
на радно место асистента са 

докторатом за ужу научну област 
Пољопривредно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) и 
који показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о мимималним условима за стицање 

звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа сарадника и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом – доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави за 
ужу научну област Опште воћарство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора 
у звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и засни-
вања радног односа сарадника и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова кон-
курса (биографија, списак радова, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, уверење о упи-
саним докторским студијама, уверење о уписа-
ним мастер академским или специјалистичким 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ

УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
15.09.2021. године, поништава се у целости.

ОШ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“
11000 Београд, Шафарикова 8

тел. 011/3225-236

Наставник предметне наставе у 
посебним условима за предмет 

биологија
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене радника 
распоређеног на место помоћника 
директора школе током школске 

2021/2022. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани билог; дипломирани професор биологије, 
мастер биологије. Образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Посебни услови: 
вишегодишњи рад са децом са сметњама у 
раду; уверење о остручености за рад са децом 
са сметњама у развоју. Поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања, да 
је држављанин Републике Србије, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван, у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад). Уз пријаву кандидати тре-
ба да доставе доказе о испуњености услова: 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, уверење о 
држављанству, уверење да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за наведена кри-
вична дела (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, копију личне карте. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

ПРВА МЕЂУНАРОДНА РУСКА ШКОЛА
„ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“

11030 Београд 
Орфелинова 57

тел. 011/3066-369
e-mail: bosko@ruskaskola.edu.rs

Учитељ
на одређено време, фонд часова 15 сати 

недељно (непуно радно време)

Опис посла: реализација допунске наставе на 
српском језику.

УСЛОВИ: пожељно радно искуство; VII/1 сте-
пен стручне спреме, учитељски факултет; 
познавање базичног плана и програма Минис-
тарства просвете РС. Контакт са послодавцем 
можете остварити позивом на број телефона: 
011/3066-369 или слањем радне биографије на 
е-mail: bosko@ruskaskola.edu.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд 
Војводе Степе 305

Оглас објављен 29.09.2021. године, поништава 
се за радна места:
• под редним бројем 7: асистент за ужу научну 
област Управљање процесима у водном сао-
браћају, на одређено време од 3 године и
• под редним бројем 8: асистент за ужу науч-
ну област Oперациона истраживања у сао-
браћају, на одређено време од 3 године.
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ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

35223 Велики Поповић

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне  
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: одговарајуће високо образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника 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, 3/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: сведочанство о стеченом 
образовању (оригинал или оверена копија); 
уверење МУП-а да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 ст 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика (подносе само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику), кратку биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија у складу са чл. 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Након тога комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са 
њима. У року од 8 дана од обављеног разгово-
ра комисија доноси решење о избору кандида-
та. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Основна школа „Стеван Синђелић“, 
35223 Велики Поповић. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Телефон за информације: 035/621-308, особа 
за контакт: Јелена Марковић Нешић, секретар.

ОШ „13. ОКТОБАР“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

тел. 035/8472-477

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тума-
чење), кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020 даље: Закон); да имају одговарајуће 
високо образовање економског смера у скла-
ду са Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у ОШ „13. октобар“ 
у Ћуприји, стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама; мастер академским студијама, по про-
писима који уређују високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
одштампан са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, достављају следеће: кратку био-
графију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (лица 
која су стекла академско звање мастер у оба-
вези су да доставе и оверен препис/фотоко-
пију дипломе о претходно завршеним основ-
ним академским студијама); извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија (на обрасцу који важи трајно); уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал 
или оверена фотокопија (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
доказ о познавању српског језика – подноси 
само кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат који буде изабран 
по конкурсу пре закључења уговора о раду). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати са назнаком „За конкурс“, 
на адресу: ОШ „13. октобар“, Алексе Шантића 
бб, 35230 Ћуприја, или доставити лично у 
секретаријату школе, радним даним од 9 до 13 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ОШ „13. ОКТОБАР“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб.

тел. 035/8472-477

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, у 
подручном одељењу школе у Мијатовцу

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
10/2019 и 6/2020), као и Правилником о сте-
пену 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 и 
13/2018); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседује држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима.

Чистачица / помоћни радник
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, у 
подручном одељењу школе у Вирину

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о систе-
матизацији радних места у ОШ „13. октобар“ 
у Ћуприји (I степен стручне спреме, основно 
образовање и васпитање или основно обра-
зовање одраслих); 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседује држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, доставља следеће: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, односно оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства за рад-
но место чистачица / помоћни радник; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
(не старије од 6 месеци). За радно место у 
настави: доказ о знању језика на којем се ост-
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варује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати са назнаком „За кон-
курс” на горенаведену адресу, или предати 
лично секретаријату школе, радним даним од 
9 до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати, достављена доку-
ментација се не враћа.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/84724 66

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
06.10.2021. године, исправља се за радна 
места:
• директор школе, у делу који се односи на 
услов „ Изузетно ако се на конкурс не прјави 
ниједан кандидат....“, тако што се цео пасус се 
брише, с обзиром да се тај члан Закона при-
мењује само за избор директора у основним 
школама; 
• наставник економске групе предмета на 
одређено време, за 40% радног времена, 
исправља се у првом пасусу који се односи 
на подручје рада Правилника о врсти образо-
вања, па се уместо: подручје рада Машинство 
и обрада метала уноси измена и гласи: „...у 
подручју рада Саобраћај“:
• организатора практичне наставе, на одређе-
но време, за 25% радног времена, исправља 
се у првом пасусу који се односи на подручје 
рада Правилника о врсти образовања, па се 
уместо: подручје рада Машинство и обрада 
метала уноси измена и гласи: „...у подручју 
рада Саобраћај“.
Остали део конкурса остаје непромењен.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду као и посеб-
не услове прописане члановима 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр, 88/2017, 
27/2018 – др. закон 10/19 и 6/20), Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС – Просветни гласник 
“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), и то да 
има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које је стекло образовање на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-

плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, стручне обалсти или области пеагош-
ки наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне обалсти за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; на основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада на пословима 
наставника разредне наставе може да изводи 
професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. У радни 
однос може бити примљено лице под услови-
ма прописаним законом и ако има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривиично дело 
примање мита или давање мита за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискиминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просветте, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ надлежне поли-
цијске управе да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за 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 зуаштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику, на којем ће остваривати образов-
но-вспитни рад у школи), радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем 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 запошљава при-
меном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидта који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са 
ученицима и обавља разговор са кандидатима 
са листе. Комисија доноси решење о избору 
кандидта у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс 
– наставник разредне наставе“ или предати 
лично у секретаријату школе, радним данима 
од 8.00 до 13.30 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле путем телефона 035/8223-214. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. 

КИКИНДА

ОШ „6. ОКТОБАР“
23300 Кикинда, Доситејева 53

тел. 0230/422-844

Дефектолог – наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
17/2018 и 6/2020), и то: да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, лице 
које је стекло одговарајуће образовање на 
студијама – мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, да испуњава услове у 
погледу врсте образовања прописане у чл. 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом.

Дефектолог – наставник у посебним 
условима, наставник индивидуалне 

наставе, логопедске вежбе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и чл. 7 ст. 4 тачка 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
17/2018 и 6/2020) и то: да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања, лице 
које је стекло одговарајуће образовање на 
студијама – мастер академске стидије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, на основним стидијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да испуњава услове у погледу врсте 
образовања прописане у чл. 7 ст. 4 тачка 1 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом.

ОСТАЛО: Услови из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања које треба 
да испуњавају кандидати за сва радна места: 
да имају одговарајуће образовање; да поседу-
ју психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 
дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик (доставља 
се уколико кандидат није одговарајуће образо-
вање стекао на српском језику). Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: диплому о 
стеченој стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о неосуђиваности (не старије 
од шест месеци), доказ о знању српског јези-
ка (уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, подноси доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе), 
фотокопију личне карте, лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима школа ће тражи-
ти од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром достављају горе наведену документацију. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор (испуњавају услове конкурса) упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве слати у затвореном омоту, са назна-
ком „За конкурс“, на адресу: Основна школа „6. 
октобар“, Доситејева 53, 23300 Кикинда. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број 
телефона: 0230/422-844.

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ“
24435 Мол 

Маршала Тита 82
тел. 024/861-516

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

у II циклусу основног образовања,  
са 55% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 37 Правилника о 
организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Новак Радонић“ у Молу: високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, мастер струковне студије), и то: 
1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или изузетно: на студијама првог степе-
на – основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије, 
студије у трајању од три године или вишим 
образовањем; као и да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона и чл. 3 став 
1 тачка 3 подтачка 1) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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, 3/2021 и 4/2021). Канди-
дати подносе: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, биографију и следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченом 
образовању (оверена фотокопија дипломе 
завршене школе); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о неосуђи-
ваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а; кандидат за наставника предметне 
наставе – енглески језик у 2. циклусу осно-
вног образовања подноси и доказ о знању 
српског језика – диплома, односно сведочан-
ство о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или документ о 
положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(у овереној фотокопији); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидати дос-
тављају пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потпуном документацијом 
о испуњавању наведених услова донети лично 
или слати поштом на адресу: ОШ „Новак Радо-
нић“ Мол, Маршала Тита 82, 24435 Мол. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код 
секретара ОШ „Новак Радонић“ Мол и преко 
телефона: 024/861-516.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. 

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савла-
дан програм обуке за оспособљавање педа-
гошких асистента; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потребно ја да кандидат испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и уз 
пријаву на конкурс уз краћу биографију под-
несе потребне доказе. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља школи попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете 
са потребном документацијом, и то: доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању), уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фото-
копија); доказ – уверење о завршеној обуци 
за педагошког асистента (оверен препис или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неос-
уђиваности за горенаведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци оргинал или оверена 
фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом, са наз-
наком: „За конкурс за радно место педагошки 
асистент“, доставити на горенаведену адре-
су. Телефон за контакт: 034/300-333, Јелена 
Миловановић, секретар школе.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наставник технике и технологије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције  
директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 и чл. 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник – Просветни гласник РС“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 
као и посебне услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: да 
имају психичку, физичку и здравствену спосо-
сбност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља кандидат који буде 
изабран пре потписивања уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје МУП односно 
надлежна ПУ); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Кандидати 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 одго-
варајућем образовању, у складу са чл. 140 Зако-
на о основана система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
обрзовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник – Просветни 
гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ да кандидат није 
правноснажном пресудом осуђиван за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (издаје 
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 шест месе-
ци. Кандидати који испуњавају услове из кон-
курса 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 при-
меном стандардизованих поступака. Кандидати 
достављају школи одштампани пријавни форму-
лар и потребну документацију на горенаведе-
ну адресу. Рок за пријављивање је 8 дана ода 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Телефон за контакт: 034/300-333, Јелена Мило-
вановић, секретар.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

34000 Крагујевац, Првослава Стојановића 10
тел. 034/6102-739

Медицинска сестра – васпитач
за децу узраста до три године, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: средње образовање – медицин-
ска сестра – васпитач, као и лица која имају 
одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима 
је лице оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста (доказ је саставни део пријаве на 
конкурс); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом – доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом (не старији од 6 месеци) 
– подноси се пре закључења уговора о раду; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19) – доказ је саставни део пријаве на кон-
курс; држављанство Републике Србије (доказ 
је саставни део пријаве на конкурс); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ је саставни део 
пријаве на конкурс).

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивну здравствену  

заштиту и негу
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: завршено средње образовање 
зравствене струке у трајању од четири године, 
уз лиценцу надлежне здравствене коморе, као 
и најмање једну годину рада у струци – овај 
доказ саставни је део пријаве на конкурс; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом – доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (не старији од 6 месеци) подноси се 
пре закључења уговора о раду; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) 
– овај доказ саставни је део пријаве на кон-
курс; имају држављанство Републике Србије – 
овај доказ саставни је део пријаве на конкурс; 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – овај доказ саставни 
је део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: потпуну лич-
ну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном – ЦВ, оверену копију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци), формулар за 
пријаву на конкурс. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву са 
наведеном документацијом доставити лично 
или на адресу: Крагујевац, Првослава Стоја-
новића 10 локал 7 или путем поште на адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Доктор стоматологије
на одређено време 1 годину

5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама стоматологије, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора стоматологије. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас приложе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; биографију; оверену фотокопију лицен-
це; потврде надлежних органа о неосуђива-
ности. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су у обавези да доставе и у електронској фор-
ми (на компакт диску – ЦД). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
КРАГУЈЕВАЦ

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

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: основно образовање; 
радно искуство на поменутим пословима. Опис 
послова је утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова. Кандидати који 
се пријављују на оглас достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку доноси директор. 
По завршеном конкурсу предата документа се 
неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат 
дужан је да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обавља-
ти и фотокопију личне карте. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведене документе у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријаве на оглас слати поштом 
или лично на адресу: Завод за стоматологију 
Крагујевац, Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац.

Посао се не чека, посао се тражи
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КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“

36350 Рашка, Омладински центар бб.

Наставник куварства

УСЛОВИ: прописани Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 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), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам („Сл. гласник – Просветни гласник“, бр. 
5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18, 2/20, 
14/20 и 1/21), и то: да је кандидат државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има одговарајуће образовање, 
и то: 1. образовање у складу са одредбама 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а у погледу степена и врсте 
образовања да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам; да 
зна српски језик на ком се остварује васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који могу преузети на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни 
формулар кандидати треба да приложе сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); диплому као доказ 
о одговарајућем образовању; извод из каз-
нене евиденције (издат од МУП-а Републике 
Србије) да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Доказ о познавању срп-
ског језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Докази који су 

приложени уз пријаву не враћају се. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за подношење пријава за 
учешће на конкурсу је 8 дана од дана огла-
шавања овог конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се предају лично у секретаријату 
школе или путем поште на адресу: Средња 
школа „Краљица Јелена“, Омладински центар 
бб, Рашка. Решење о избору кандидата биће 
донето у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће 
образовање; за радно место наставника 
машинске групе предмета – одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник – Просветни гласник“, 
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019); да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се подносе лично у секретарија-
ту школе или путем поште на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву потребно 
је доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о неосуђи-
ваности издато од стране МУП-а Републике 
Србије и уверење о држављанству. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Ори-
гинали уверења не смеју бити старији од 6 
месеци. Доказ да има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Знање српског језика кандидат 
доказује дипломом о стеченом образовању. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Педагошки асистент 
за децу и ученике ромске националности 

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

школске 2021/22. године, односно до 
31. августа 2022. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 
139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и чланом 8 став 1 Правил-
ника о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Сл. гласник РС“, број 87/2019), и 
то: да има средње образовање у четворого-
дишњем трајању; да има савладан програм 
обуке за педагошког асистента – сходно Пра-
вилнику о педагошком асистенту и андрагош-
ком асистенту („Сл. гласник РС“, број 87/2019); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказује се уверењем из 
казнене евиденције које прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе); да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем 
о држављанству, у оригиналу или овереној 
копији не старијој од 6 месеци); да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика; да 
зна ромски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново на 
сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; потврду о похађању 
обуке за педагошке асистенте (оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
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примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, као и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашања, у скла-
ду са законом – прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“, поштом на горенаведену адре-
су или лично, радним даном од 8 до 14 часова, 
са назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се размат-
рати. Контакт телефон: 036/314-330.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Доцент за научну област Машинско 
инжењерство за ужу научну област 

Примењена механика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутен-
тично тумачење), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ о 
испуњавању услова конкурса у погледу школ-
ске спреме – оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претход-
но завршеним нивоима студија, одговарајуће 
доказе надлежних органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању и члана 135 став 1 стату-
та Универзитета у Крагујевцу, списак научних 
и стручних радова, као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса кандидати су дужни да доставе и у 
електронској форми на компакт-диску (ЦД) у 
складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно 

на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Пријаве кандидата са прилозима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адре-
су Факултет за машинство и грађевинарство 
у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за избор 
наставника у звање доцента за ужу научну 
област примењена механика”. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“ и на интернет страни-
ци Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

36340 Конарево

Наставник немачког језика
за 55,55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 113/2017, 95/2018), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 
ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017, 
2/2018, 10/2019). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 
10/16, 2/17, 13/2018, 16/2020, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 
1 овог закона, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов полагања испита 
за лиценцу; кандидат треба да има држављан-
ство Републике Србије (уверење о држављан-
ству у оригиналу или овереној копији); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик; канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког гразвоја, а који се налази 
у делу „Ново на сајту”, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријаву кандидат 

доставља: оверен препис (копију) дипломе или 
уверења (до издавања дипломе) о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (напомена: 
за кандидате који поседују наведени доказ); 
кандидат који нема образовање из члана 142 
ст. 1 овог закона, обавезан је да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов полагања 
испита за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кри-
вична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика; лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, лично или 
поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ Конаре-
во, 36340, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За додатне информације обратити 
се секретару школе на телефон: 036/821-211.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-164

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

радника са функције, за рад у Игрошу

Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутног 

радника са функције, са 60% радног 
времена, за рад у Брусу

Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутног 

радника са функције, са 40% радног 
времена, за рад у Батоту, Милентији, 

Кривој Реци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни 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, 
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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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат поред попуњеног пријавног 
формулара који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја доставља на кон-
курс: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
(оригинал или оверену фотокопију издату од 
Министарства унутрашњих послова – поли-
цијске евиденције), очитану личну карту или 
фотокопију личне карте. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима се подноси пре закључења 
уговора о раду. Предвиђена је психолошка 
процена способности за рад са децом и уче-
ницима кандидата који буду изабрани у ужи 
избор, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Адреса: Братиславе Петровић 
69, 37220 Брус. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за 
наставника гимназије или педагога или пси-
холога; дозволу за рад (лиценца); најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; лице које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; лице које није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; лице које има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик; поло-
жен испит за директора. Кандидати, уколико 
имају, подносе и извештаје просветног савет-
ника. Ако је кандидат лице које је обављало 
дужност директора установе дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву 

кандидат подноси: пријаву на конкурс и радну 
биографију; оверену копију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању (овера 
не старија од 6 месеци); оверену копију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу (овера 
не старија од 6 месеци); потврду о радном 
месту и броју година рада у области образо-
вања; извод из казнене евиденције (не сме 
бити старију од датума објављивања огласа); 
уверење да се не води истрага пред основним 
и вишим судом (не старије од датума објављи-
вања огласа); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (не бити старије 
од датума објављивања огласа); уколико лице 
није положило испит за директора, мора то 
учинити у року од 2 године од избора. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на наведену адресу. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон бр. 037/427-208.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37000 Крушевац

Бранка Радичевића 12
тел. 037/438-347

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2021/2022. године, односно до 
31.8.2022. године

УСЛОВИ: потребно је најмање средње образо-
вање, да кандидат има завршен програм обуке 
за педагошког асистента (уводни модул), да 
познаје ромски језик и да има препоруку локал-
не самоуправе; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима 
(извештај о селекцији кандидата Националне 
службе за запошљавање); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној 
спреми, оригинал или оверена копија; доказ 
о неосуђиваности; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци; лекарско уверење (подноси се пре 
закључења уговора о раду); фотокопију лич-
не карте; краћу биографију. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац
тел. 037/492-657

Наставник грађанског васпитања  
и устава и права грађана

за 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: професор социологије, односно 
дипломирани социолог.

Наставник групе предмета подручја 
рада Текстилство и кожарство
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије – 
дизајн и пројектовање текстилних производа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1. да имају 
одговарајуће високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); као и степен и врсту образовања по 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 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 и 
6/2014). Потребна документација: 1. одгова-
рајућа диплома (оверена фотокопија) о сте-
ченом образовању; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. 
поседовање држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци); 4. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену санкцију и да за кандидате 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење Министарства 
унутрашњих послова о неосуђиваности, рок 
важења 30 дана); 5. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац
Ћирила и Методија 26

тел. 037/448-810

Помоћни наставник – подручје рада 
Електротехника, смер енергетски

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр.88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020). Кандидат пријављен за радно 
место помоћног наставника мора да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 3 и 141 став 3 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и врсту 
стручне спреме прописану Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, 
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стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник РС“, бр.8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 
1/2021 и 2/2021); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), кандидати достављају потребну 
документацију. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар; 2) оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
3) доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања из казнене еви-
денције МУП-а; 4) доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
чне књиге рођених); 5) доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико образовање није стечено на српском 
језику; 6) доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају лично или на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе или путем 
телефона: 037/448-810. Конкурс ће спровести 
Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
37221 Горњи Степош

тел. 037/655-335

1. Административно-финансијски 
радник

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 50% радног времена, за рад у 
централној школи у Горњем Степошу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, завршену средњу школу (у 
трајању од 4 године) и да познаје рад на 
рачунару; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (уверење се доставља накнадно, 
пре закључења уговора), 3. потврду да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (из казнене евиденције при надлеж-
ној полицијској управи МУП-а, не старије од 
шест месеци), 4. уверење о држављанству, 
5. знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Деспот Стефан“ 
Горњи Степош; да има завршену средњу шко-
лу (у трајању од 4 године, смер економски, 
рачуноводствени, правни, административни 
или гимназију). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене 
евиденције при надлежној полициској упра-
ви МУП-а (не старији од шест месеци); доказ 
надлежног суда да се да се против кандидата 
не води поступак не старији од шест месе-
ци, као и да зна српски језик. Пре закључења 
уговора о раду подноси се и доказ о испуње-
ности услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе поштом или лично у 
секретаријату ОШ „Деспот Стефан“ у Горњем 
Степошу.

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (уверење се 
доставља накнадно, пре закључења угово-
ра), 3. потврду да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а, 
не старије од шест месеци); 4. уверење о 
држављанству; 5. знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них 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 и 11/2019). Кандидати под-
носе: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених и 
извод из казнене евиденције при надлежној 
полициској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци); доказ надлежног суда да се против 
кандидата не води поступак не старији од 
шест месеци, као и да зна српски језик. Пре 
закључења уговора о раду кандидат подноси 
и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе поштом или лично у секретаријату ОШ 
„Деспот Стефан“ у Горњем Степошу.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 
године, за рад у централној школи 

у Горњем Степошу и издвојеним 
одељењима школе

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање – нај-
мање средње образовање, 2) завршен про-
грам обуке за педагошког асистента, 3) да 
кандидат познаје ромски језик, 4) да посе-
дује потврду да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а, 
не старије од шест месеци), 5) уверење о 
држављанству; 6) знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них 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 и 11/2019). Кандидати под-
носе: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених 
и извод из казнене евиденције при надлеж-
ној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се 
да се против кандидата не води поступа,к не 
старији од шест месеци, као и да зна српски 
језик. Пре закључења уговора о раду канди-
дат подноси и доказ о испуњености услова 
из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (односно да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе поштом или лично у секретаријату 
ОШ „Деспот Стефан“ у Горњем Степошу.
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ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
,,БОЖИДАР МИЉКОВИЋ“

Горњи Присјан
16212 Свође

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене именоване за директора у 
првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. да има сте-
чено одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није правнос-
нажном судском пресудом осуђиван за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати, поред кратке биогра-
фије, треба да доставе попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и: 1. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), 3. доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци); 5. извод из матич-
не књиге рођених на одговарајућем обрасцу са 
холограмом; 6. доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). У току трајања поступ-
ка одлучивања конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се, у року од 8 дана од 
истека рока за подношење пријава, упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати из ужег избора бити благовре-
мено обавештени. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Својеручно потписане пријаве, са 
контакт подацима и са потребном документа-
цијом доставити, лично или поштом, у затво-

реној коверти на адресу школе: ОШ „Божидар 
Миљковић“ Горњи Присјан 16212 Свође, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Кандидати 
који не буду изабрани документацију могу пре-
узети у секретаријату ОШ „Божидар Миљко-
вић“ Горњи Присјан. Ближе информације на 
број телефона: 010/2689-200.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време за 
школску 2021/2022. годину, односно до 

31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
четворогодишњем трајању и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента, а уко-
лико нема савладан програм обуке дужан је 
да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програм обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос, у складу са Правилни-
ком о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Сл. гласник РС”, број 87/2019); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лца или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и ром-
ски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: 
попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписана биографија кандидата; оригинал 
или оверена копија дипломе (сведочанства), 
којом се потврђује тражена стручна спрема; 
доказ о савладаном програму обуке за педа-
гошког асистента (изабрани кандидат који 
нема савладан програм обуке дужан је да дос-
тави доказ о савладаном одговарајућем про-
граму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу, са холограмом); оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригнал или ове-
рена копија уверења о неосуђиваности и да 
за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – из казнене еви-
денције МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског (обавезно за кандидате који 
нису одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о знању ромског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
односно потврда о познавању ромског јези-
ка, коју издаје високошколска установа или 
национални савет ромске националне мањи-

не. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, поптуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт телефоне које су 
навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама школе 
на горе поменутој адреси, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Напомена: неблаговреме-
не, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни, суду или код јавног бележника неће бити 
разматране од стране конкурсне комисије. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања огласа у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се 
подносе на адресу школе. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

Велико Трњане
16000 Лесковац
тел. 016/242-368

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо 
образовање: за наставника основне школе, за 
педагога или психолога које је стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: на студијама 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета: студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целинеи одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких 
наука уз чега мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању о најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005 године; да испуњава 
остале услове за наставника основне редовне 
школе, за педагога или психолога школе, да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Директор се бира 
на период од четири године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, оверену фото-
копију лиценце за наставника, педагога или 
психолога, односно уверење о положеном 
стручном испиту; потврду о раду у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, оверену 
фотокопију лиценце за директора уколико је 
поседује; радну биографију са адресом ста-
новања, бројем телефона и адресом елек-
тронске поште; оквирни план рада за вре-
ме мандата; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старији од 6 месеци); лекар-
ско уверење које издаје надлежна здрав-
ствена установа; уверење о неосуђиваности 
издато од стране надлежног суда (не старије 
од 6 месеци); подаци из казнене евиденције 
издатих од стране МУП-а (не старије од 6 
месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцени спољашњег 
вредновања за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, послати 
на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком “Конкурс 
за директора”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 016/242-368.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

18000 Ниш 
Београдска 2

Педагошки асистент
на одређено време, закључно  

са 31.08.2022. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње 
образовање; завршен програм обуке за педа-
гошке асистенте (девет модула у трајању од 
196 часова - 36 ЕСПБ); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да лице није осуђивано 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да лице зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; познавање ромског језика. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, да га одштампају и доставе шко-
ли, заједно са потребном документацијом, 
у коју спада: оригинал или оверена копија 
дипломе (у њеном недостатку – уверење) о 
стеченом образовању; оригинал или овере-
на копија извода из матичне књиге рођених 
(венчаних – за удате); оригинал или оверена 
копија уверења о неосуђиваности; оригинал 
или оверена копија уверења о држављан-
ству; доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико је 
неопходан; потврду о познавању ромског 
језика; сертификат о завршеном програму 
обуке за педагошке асистенте; потписана 
биографија кандидата. Лекарско уверење, 
као доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима, подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се одбацују. Пријаве 
са документацијом слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“ у Нишу, Београдска 2 или предати 
непосредно овлашћеном раднику школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм за остваривање ООО за 
андрагошког асистента. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново на 
сајту”, на адреси:: http: //www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис/фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) – доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверења не могу бити ста-
рија од 6 месеци. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18210 Житковац. Контакт телефон: 
018/887-055.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, 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; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству, оверен препис/фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис/фотокопију; доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
уверење о неосуђиваности за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима) – доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18210 Житковац. Контакт телефо-
ни: 018/887-055.

Професор географије
на одређено време,  

са 65% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави 
може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет географија - члан 3. 
став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 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 и 2/20), про-
фесор географије: професор географије; 
дипломирани географ; професор географије 
и историје; дипломирани професор биоло-
гије и географије; дипломирани професор 
географије и информатике; професор био-
логије-географије; професор физике-геогра-
фије; професор географије-информатике; 
дипломирани професор географије-мастер; 
дипломирани географ мастер; мастер геог-
раф; мастер професор географије; мастер 
професор биологије и географије; мастер 
професор географије и информатике; дипло-
мирани географ - просторни планер; мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије студијског 
програма географија, дипломирани географ, 
професор географије двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне 
студије географије и информатике. Канди-
дат треба да испуњава опште услове про-
писане законом за заснивање радног односа 
и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 и 142 Закона о основама система  
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17), као и из члана 142 став 1 истог 
закона: обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом прено-
са бодова (доказ - уверење надлежне уста-
нове). Образовање из става 1. овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Диплому о стручној спреми сте-
ченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односне групе предмета; студије другог 
степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси:: http: //www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, (доставља 
у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова; доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и пси-
хологије; уверење о држављанству, оверен 
препис/фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) – доставља се пре 

закључења уговора о раду. Уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуна и неблаговреме-
на документација неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18210 Житковац. Контакт телефо-
ни: 018/887-055.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни 
професор или доцент за ужу научну 
област Експериментална биологија и 

биотехнологија
на Департману за биологију и екологију, 

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Кан-
дидати подносе: пријаву, биографију, оверен 
препис дипломе о докторату, списак научних 
радова са библиографским подацима као и 
саме радове, (списак радова доставити и у 
електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк) за радно место 
предвиђено овим конкурсом. Кандидати за 
избор у наставничка звања, су у обавези да 
приликом пријаве на конкурс попуне, одштам-
пају, потпишу и предају образац који се нала-
зи на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs).

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“

18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Помоћни радник – чистач

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице 
које испуњава следеће услове: има одго-
варајуће образовање – завршена основна 
школа; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају у оригиналу 
или оверене фотокопије: дипломе о одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; уверења 
или потврде о неосуђиваности за наведена 
кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана. Непотпуне, неуредне и небла-
горемене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве достављати на адресу: ОШ 
„Бранко Миљковић“, Љубомира Николића 3, 
18000 Ниш.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник математике
са 55% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна босански језик. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ о познавању 
босанског језика; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић“, Тутин, Његоше-
ва 13, у року од 8 дана од објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у 
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког 
радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Криминалистичко-безбедносне 

науке
на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за ужу научну 
област Педагогија

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору 
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у звања на Универзитету у Новом Пазару. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографију, оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним, мастер/магистарским 
и докторским студијама, оверену фотокопију 
претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку литературу и 
сл. Пријаве се подносе Правној служби Уни-
верзитета на горе наведену адресу у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса. Обра-
зац захтева за пријаву на конкурс за избор 
у звање и засновање радног односа може се 
преузети на официјалном сајту Униврзитета у 
Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписа-
не, неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације на горе 
наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Бачка Паланка, Доситејева 3

тел. 021/6041-244

Педагошки асистент
на одређено време за школску  

2021/22. годину

УСЛОВИ: Кандидати уз одштаман и попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и техонолошког развоја, достављају: ори-
гинал или оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном средњем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; уверење о похађању програ-
ма обуке за педагошког асисента (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о познавању ром-
ског језика (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним право, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (из полицијске стани-
це); доказ о знању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику). Копије докумената се оверавају од 
стране јавног бележника. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на тел. 021/6041-244.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Савино Село, Маршала Тита 55

тел. 021/720-930
e-mail: br55@ptt.rs 

Наставник биологије
са 50% норме, на одређено време 
до повратка радника са функције 

директора

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове 
за пријем у радни однос из члана 139 и да 
има одговарајуће образовање из чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019), члана 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них срадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, и уз одштампан 
и попуњен формулар шаље установи следећу 
документацију: оригинал или оверену фото-
копију одговарајуће дипломе о образовању 
(додатак дипломи или потврда факултета), 
којом се доказује да је кандидат стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу; 
уверење–извод из казнене евиденције МУП-а 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не старија од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика на коме 
се изводи настава (диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком, ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријаве са 
доказима доставити у року од 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови“. Ако кан-
дидат у року не извади уверење – извод из 
казнене евиденције МУП-а, дужан је да у доку-
ментацији доставити потврду надлежног орга-
на да је поднео захтев. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. 
Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе на телефон: 021/2700-930.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61

тел. 021/419-195

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живо-
та), кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајућа врста и степен стручне спреме 
прописане законом (4. степен стручне спреме); 
познавање ромског језика (било који дијалект); 
да има искуства у раду са децом из осетљивих 
друштвених група, посебно ромском децом.

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живо-
та), кандидат треба да испуњава следеће 
услове: одговарајућа врста и степен стручне 

спреме прописане законом; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
за кандидате који су завршили основне сту-
дије у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Спремачица
2 извршиоца 

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живо-
та), кандидат треба да испуњава следеће 
услове: одговарајућа врста и степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије. Пријаве са документацијом 
послати на адресу: Основна школа „Душан 
Радовић“ Нови Сад, Ченејска 61, са назнаком 
„За конкурс“. Фотокопије морају бити оверене. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на 
конкурс, са потребном документацијом, у року 
од осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ

Нови Сад

Референт у студентској служби
на одређено време са могућношћу 

заснивања радног односа на неодређено 
време након 6 месеци

Опис посла: административни послови у сту-
дентској служби, комуникација са студенти-
ма и наставним особљем, рад у електронским 
базама, евидентирање података.

УСЛОВИ: висока стручна спрема; спремност за 
рад у сменама и викендом; познавање Office 
пакета (Word, Excel, Outlook); комуникатив-
ност, љубазност, педантност, организационе 
способности, спремност на извршавање зада-
така у кратким роковима. Пријаве слати на 
e-mail: dekanat@faculty-phrmacy.com. Конкурс 
важи до 20.10.2021. године. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
21217 Бачко Градиште, Школска 33

тел. 021/2906-039

Ромски асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време до 
краја школске 2021/22. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове из чл. 139 и 141 Закона о основама 
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система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 
и 6/20), опште услове из 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), 
Правилника о програму обуке за педагошког 
асистента, и то: стечено средње образовање 
– IV степен стручне спреме; има обуку за ром-
ског асистента (завршен прописани програм 
обуке за рад са децом и ученицима ромске 
националне мањине); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, крат-
ку биографију, оверену копију или оригинал 
дипломе о стеченој врсти и степену образо-
вања, оверену копију или оригинал извода из 
матичне књиге рођених, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству, оверену 
копију или оригинал уверења о неосуђива-
ности. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са документацијом се подносе 
поштом на адресу: Основна школа „Светозар 
Марковић“, 21217 Бачко Градиште, Школ-
ска 33, са назнаком „За конкурс“ или лично у 
секретаријату школе. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 021/2906-039. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

e-mail: predskolska.novisad@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
80 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће средње обра-
зовање у трајању од четири године (медицин-
ска сестра – васпитач), оспособљеност за рад 
са децом узраста од шест месеци до три годи-
не и лице које има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), на којима је способљено 
за рад са децом јасленог узраста – васпитач.

Васпитач
20 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање из области педагошких наука на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др закони и 10/2019). Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 

званичној интернет страници Министарства 
просвете, доказ о одговарајућој стручној спре-
ми (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) и уверење о неосуђиваности за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона које 
издаје надлежна служба МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија не сме бити старија од 6 
месеци). Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс на неодређено време за _____ (навести 
радно место за које се конкурише)“. Кандида-
ти који конкуришу на више радних места дос-
тављају само један примерак документације 
уз обавезно онолико попуњених формулара 
са сајта Министарства за колико места конку-
ришу. Кандидати су дужни да на пријави за 
конкурс обавезно наведу адресу елекронске 
поште и број телефона на који су доступни. 
Све одлуке конкурсне комисије кандидати ће 
добијати путем електронске поште. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Основне 

хемијске дисциплине у фармацији
на одређено време

УСЛОВИ: студент докторских студија са завр-
шеним Интегрисаним академским студијама 
фармације, који је сваки од претходних сте-
пена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су 
чланом 84 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 33 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, фотокопију 
личне карте (уколико лична карта поседује чип, 
доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и јед-
не и друге стране личне карте са јасно видљи-
вим подацима), оверене копије диплома (копија 
се оверава код јавног бележника/нотара), спи-
сак радова и публикација (у два примерка), ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени 
у списку, Образац упитника и Образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php; доказ о педагош-
ком искуству и позитивно оцењеној педагош-
кој активности (уколико има искуство); доказ 
о некажњавању (преузима се у СУП-у). Прија-
ве са документацијом подносе се на писарни-
ци Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук 
Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Медицински факултет 
задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне доку-
ментације, те вас молимо да доставите тач-
не податке за контакт. Доказ о некажњавању 
можете доставити најкасније 30 дана од дана 
објављивања конкурса, с обзиром на потребну 
процедуру издавања предметног доказа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
(датум објаве: 13. октобра 2021. године).

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485 2427

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
06.10.2021. године, мења се за радно место: 
наставник у звању доцента или ванредног про-
фесора за ужу научну област Енергетска елек-
троника, машине и погони и обновљиви изво-
ри електричне енергије, на одређено време од 
5 година, и исправно треба да гласи:

Наставник за ужу научну област Енер-
гетска електроника, машине и погони и 
обновљиви извори електричне енергије у 
звању ванредног професора на одређено 
време од 5 година или редовног профе-
сора на неодређено време, 1 извршилац.

У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ “ЈАН ЧАЈАК”
Бачки Петровац, Сладковичова 2

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

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 ЗОСОВ, и то: да има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и словачки језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (рад са 
ученицима у словачким одељењима). Посло-
ве наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, према члану 141 став 
7 ЗОСОВ. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 
2) који се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) одговарајуће обра-
зовање има, односно наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној наста-
ви може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: 1. Српски језик: а) Српски 
језик: 1) професор српског језика и књижев-
ности, 2) професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, 3) професор 
српске књижевности и језика, 4) професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5) дипломирани филолог српског 
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језика са јужнословенским језицима, 6) дипло-
мирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, 8) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, 
11) професор српскохрватског језика са источ-
ним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, 13) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, 16) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор 
српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, 18) професор српског 
језика и српске књижевности, 19) дипломи-
рани компаратиста, 20) мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком, Српски 
језик као страни), 21) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; (24 ) професор 
југословенске књижевности и српског јези-
ка; (25) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). б) Српски као нематерњи 
језик: 1) професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине, 
2) професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама са 
мађарским, русинским или румунским настав-
ним језиком, 3) дипломирани филолог (србис-
та - српски језик и лингвистика) - мастер, 4) 
професор српског језика и књижевности, 5) 
професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, 6) професор српске 
књижевности и језика, 7) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, 8) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, 9) дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, 10) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, 11) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 12) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 13) професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима, 14) 
професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, 15) профе-
сор, односно дипломирани филолог за југо-
словенске књижевности и општу књижевност, 
16) професор југословенске књижевности са 
страним језиком, 17) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 18) дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик. 

19) мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српски језик као страни, Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност), 20) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), 21) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Лица из подтач. а) и б) 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компара-
тистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика. Лица из става 1. тач-
ка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези 
су да положе испите из Методике с основама 
глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и испит 
из српског језика у контакту са мађарским/
словачким језиком (за мађарску и словачку 
националну мањину) или Лингвистику у кон-
такту (Контактну лингвистику, Теорију језика у 
контакту) за остале националне мањине. Лица 
из става 1. тачка 1б, подтач. 3)–20) овог члана 
треба да савладају обуку за наставу српског 
као нематерњег језика у трајању од 20 сати у 
организацији Завода за унапређивање образо-
вања и васпитања – Центар за професионални 
развој запослених у образовању.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране в. д. директора. 
Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, који заједно са 
потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у обзир. Пријаву са неопходном доку-
ментацијом треба слати на адресу установе: 
Основна школа „Јан Чајак“, Сладковичова 2, 
21470 Бачки Петровац, са напоменом „Пријава 
на конкурс“. 

ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
21000 Нови Сад, Сељачких буна 51а

тел. 021/400-540

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено звање: професор разредне 
наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Услови у погледу образовања: 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће 
образовање подразумева и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: кратку биографију; попуњен 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); оверена копија 
дипломе; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одгова-
рајућу потврду/уверење високошколске уста-
нове о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу, уверење 
о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска упра-
ва Министарства унутрашњих послова, ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци; доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве треба послати на горе наведену адре-
су. Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник разредне наставе“. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
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избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на број телефона 021/400-
540 радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

Наставник музичке културе
са 25% норме, на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено звање: академски музи-
чар; дипломирани музичар - музички педагог; 
дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар - композитор; дипломирани компози-
тор; дипломирани музичар - диригент; дипло-
мирани музичар - музиколог; дипломирани 
музиколог; дипломирани диригент; дипло-
мирани музичар-акордеониста; дипломирани 
музичар - гитариста; дипломирани музичар - 
соло певач; дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе; дипломирани етномузиколог; 
дипломирани музичар - пијаниста; дипломира-
ни музичар - чембалиста; дипломирани музи-
чар - оргуљаш; дипломирани музичар - хар-
фиста; дипломирани музичар - перкусиониста; 
дипломирани музичар - виолиниста; дипломи-
рани музичар - виолиста; дипломирани музи-
чар - виолончелиста; дипломирани музичар 
- контрабасиста; дипломирани музичар - флау-
тиста; дипломирани музичар - обоиста; дипло-
мирани музичар - кларинетиста; дипломирани 
музичар - фаготиста; дипломирани музичар 
- хорниста; дипломирани музичар - трубач; 
дипломирани музичар - тромбониста; дипло-
мирани музичар - тубиста; професор цркве-
не музике и појања; дипломирани музичар 
- саксофониста; професор солфеђа и музич-
ке културе; дипломирани музичар - педагог; 
дипломирани музичар - бајаниста; дипломи-
рани музичар за медијску област; професор 
музичког васпитања; дипломирани музичар 
- педагог; дипломирани флаутиста; дипломи-
рани црквени музичар (педагог, појац и дири-
гент хора); професор музичке културе; мастер 
теоретичар уметности (професионални ста-
тус: музички педагог; етномузиколог, музико-
лог или музички теоретичар);мастер музички 
уметник (сви професионални статуси); дипло-
мирани трубач; дипломирани клавириста; мас-
тер композитор; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); мастер уметник диги-
талних медија са завршеним основним ака-
демским студијама музичке уметности; услови 
у погледу образовања: одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; одговарајуће образовање под-
разумева и 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 шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат мора 
да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: кратку биографију; попуњен 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци); оверена 
копија дипломе; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одгова-
рајућу потврду/уверење високошколске уста-
нове о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу, уверење 
о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска упра-
ва Министарства унутрашњих послова - ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве треба послати на горенаведену адре-
су. Пријаве се подносе у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник музичке културе”. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 

Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у просторијама шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 
021/400-540, радним данима од 07.30 до 14.30 
часова.

ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел./факс: 013/2352-615

e-mail: etsntesla@etsntesla.edu.rs

Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) високо образовање (VII/1 ниво 
образовања), у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/17, 
27/18 др. Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротех-
ника („Сл. гласник – Просветни гласник“ бр. 
8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18, 2/20, 
14/20, 1/21 и 2/21), 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најамање три месеца или за кри-
вично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривич-
но дело давања или примања мита; за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Уз пријаву приложити попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, на 
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/njp-content/
uploads/2015/FORMULAR ZA-KONKURISANjE.
doc. (обавезан је овај формулар). Потребно је 
приложити: 1. краћу биографију са кретањем 
у служби, 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије), у складу са прописом 
који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, 3. извод из казнене еви-
денције о неосуђиваности за кривична дела из 
тачке 3 услова, 4. доказ о адреси на којој ста-
нује кандидат (као доказ овог услова кандидат 
може доставити било који документ издат од 
надлежног органа), 5. извод из матичне књи-
ге држављана Републике Србије, 6. доказ о 
знању српског језика (ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању на српском 
језику не треба да доставља додатне доказе 
за овај услов). Кандидати који буду изабрани, 
пре закључења уговора о раду, дужни су да 
достави уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Кандидати који 
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уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаву са неопходном 
документацијом послати поштом или лично, 
на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Инфор-
мације на телефон 013/2352-615.

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот

Ћирила и Методија 29

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство, односно стручних 
предмета за образовни профил 
техничар за полимере (Физичка 

хемија, Хемија молекула, Извори 
загађења животне средине)
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
са 70% радног времена

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство, односно стручних 
предмета за образовни профил 
техничар за полимере (Физичка 
хемија, Хемија макромолекула, 

Извори загађења животне средине)
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом 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 услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („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 одговарајуће образовање; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса, тј. уз 
пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију издаје МУП-а Републике Србије) 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику). Услови из става 1 чла-
на 139 ЗОСОВ доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ке 1), 3)–5) члана 139 ЗОСОВ подносе 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 
образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, предвиђено 
чланом 140 ЗОСОВ и сходно члану 142 став 1 
ЗОСОВ; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 

и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. За 
кандидате који ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. У 
погледу степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег високог образовања, кандидат 
треба да испуњава прописане услове сходно 
члану 8г став 1 тачке 6), 8) и 13) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство („Службени гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 21/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 1/2021). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Приликом 
подношења пријаве на конкурс, уз попуњени 
пријавни формулар и уз потписану пријаву са 
биографијом (у којој се обавезно наводи да 
ли су вршили психолошку процену способ-
ности код надлежне службе за послове запо-
шљавања и када су је вршили), кандидат је 
обавезан да приложи следеће доказе: да има 
одговарајуће образовање (оверена фотоко-
пија дипломе или уверење о дипломирању); 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а; доказ о испуњености 
услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ-а – оверену 
фотокопију додатка дипломи из ког се види да 
је кандидат положио испите из педагогије и 
психологије или потврду факултета да је поло-
жио ове испите, односно оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци). Средња стручна 
школа у Пироту, као руковалац подацима о 
личности, предузимаће све потребне технич-
ке и организационе мере за заштиту личних 
података кандидата, ради спречавања случај-
ног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
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 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Прија-
ва са доказима о испуњености услова огла-
са, као и са обавезним контакт телефоном и 
адресом пребивалишта, подноси се на адресу: 
Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29, 
18300 Пирот (обавезно са повратницом) или 
у просторијама секретаријата школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе, на телефон: 010/311-
426. По завршеном конкурсу документација се 
не враћа кандидатима. Неблаговремено под-
нете пријаве и пријаве без потребне траже-
не документације неће се разматрати, као ни 
пријаве кандидата који не испуњавају услове 
у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ“

Пирот

1. Дефектолог – наставник у 
посебним условима

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања на Факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију – студијски програм Дефекто-
логија, односно дефектолошком факултету – 
смер олигофренолошки: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове подтачке 
такође мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета), 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

2. Медицински техничар у посебним 
условима

на одређено време до повратка  
одсутног запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има стечено одго-
варајуће образовање (средње образовање 
у трајању од четири године), предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС – Просветни гласник“, број 17/2018).

3. Чистачица у посебним условима
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог са боловања,  
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има стечено одго-
варајуће образовање (основно образовање).

ОСТАЛО: Поред стеченог одговарајућег обра-
зовања сви кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије и да знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар који кандидати 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете и достављају га шко-
ли у штампаној форми, кандидати треба да 
приложе: оверен препис / фотокопију дипло-
ме, односно сведочанства о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених) - оригинал или ове-
рену фотокопију не старију од 6 месеци; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања - 
оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци. Одговарајуће лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Решење 
о избору кандидата доноси Конкурсна коми-
сија, коју именује директор школе, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима, а затим се оглашава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
када постане коначно. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона број: 010/312-622. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
адресу: ШОСО “Младост”, Косте Абрашевића 
40, 18300 Пирот.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб.
тел. 010/312-435, 010/3124 41

e-mail: dushanradovichpirot@gmail.com
http: //dusanradovicpirot.edu.rs

Андрагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
средње образовање – четврти ниво квалифи-
кације; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са полазницима; 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 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверен препис дипломе 
(фотокопија) о завршеном школовању; уверење 
о држављанству; извод из МК рођених. Прија-
ва са доказима о испуњавању услова подноси 
се на горе наведену адресу или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања овог конкурса.

Наставник физичког васпитања
са 80% норме, на одређено време ради 
замене запосленог до његовог повратка 

са места помоћника директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у 
члану 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве из члана 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер физичког васпитања и спор-
та, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Уз пријаву кандидати подносе: оверен пре-
пис дипломе (фотокопија) о завршеном шко-
ловању уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на горенаве-
дену адресу или у просторијама секретаријата 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
овог конкурса. 

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Темској, на 

одређено време ради замене запослене 
до њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
у члану 139 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба 
да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове из члана 3 Правилника о степену 

и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор мате-
матике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - меха-
ничар, мастер професор предметне 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 осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и 
информатике. Уз пријаву кандидати подносе: 
оверен препис дипломе (фотокопија) о завр-
шеном школовању, уверење о држављанству, 
извод из МК рођених. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на горе наве-
дену адресу или у просторијама секретаријата 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
овог конкурса.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“ 

12221 Мајиловац

Секретар 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава опште услове 
за заснивање радног односа прописане 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), као и усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20). Кандидат за секретара школе мора да 
има образовање из области правних наука у 
складу са чланом 140 став 1 тачке 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и дозволу за рад секретара (лиценцу за секре-
тара). Секретар се уводи у посао и оспособља-
ва за самосталан рад савладавањем програ-
ма за увођење у посао и полагањем испита 
за лиценцу за секретара. Секретару – при-
правнику директор одређује ментора са листе 
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секретара установа коју утврди школска упра-
ва. Секретар је дужан да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи 
испит за лиценцу за секретара. Кандидати 
морају да имају: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
према чл. 139, 140, 143 и 144 став 1 и 2 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
37/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), односно 
услове за заснивање радног односа пропи-
сане Законом о раду. Посебни услови: поред 
општих услова, за заснивање радног односа 
потребно је да кандидати испуњавају услов из 
тачке 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено 
време до престанка рада директора 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
према чл. 139, 140, 143 и 144 став 1 и 2 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
37/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), односно 
услове за заснивање радног односа пропи-
сане Законом о раду. Посебни услови: поред 
општих услова, за заснивање радног односа 
потребно је да кандидати испуњавају услов из 
тачке 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве 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. закони 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 способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да имају држављанство 
Републике Србије, 4) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, 5) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање. Услови 
из става 1 члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања доказују се прили-

ком 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 тач-
ке 2 овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно чла-
ну 140 Закона основама система образовања 
и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке студије), и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
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 Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручног сарадника 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 педагог психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипло-
мирани мастер педагог. Рок за доставу пријаве 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
у обавези да доставе: 1) оригинал или овере-
ну копију дипломе, односно уверење којим се 
доказује одговарајуће високо образовање, 2) 
оригинал уверење о држављанству не старије 
од шест месеци, 3) оригинал извод из МК рође-
них, не старији од шест месеци; 4) потврду о 
неосуђиваности (издаје надлежна полицијска 
управа; оригинал или оверена фотокопија – 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискиминаторно понашање; 
5) одговарајући доказ (потврда, уверење или 
друга исправа коју издаје надлежна високош-
колска установа) којим се доказује да кандидат 
има одговарајуће образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирана од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, сходно члану 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања 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. глас-
ник 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 
изабраног кандидата пре закључивања уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају горе наведену документа-
цију. Пријаве са потребним документима сла-
ти 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 обра-
зовања, одговарајућег високог образовања и 
прописаног занимања (стручног назива) и које 
буду непотпуне (не садрже сва тражена доку-
мента прописана конкурсом) и неблаговреме-
не, неће се узимати у разматрање приликом 
одлучивања о пријему у радни однос. Инфор-
мације о конкурсу се могу добити и на горе 
наведени број телефона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар, који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверене фото-
копије, не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (диплому или диплому о основним 
студијама и мастер студијама, не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци); писмени доказ (уве-
рење да је положио испит из српског језика, 
одговарајуће високошколске установе, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уко-
лико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику); радну биографију – пожељ-
но. Уз пријавни формулар и доказе о испуње-
ности услова, кандидат доставља адресу пре-
бивалишта и актуелни број телефона како би 
могао да буде контактиран. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса, а који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. 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 (не старије од 6 месеци). Пријаве сла-
ти на адресу: Основна школа „Вук Караџић“ 
Мајиловац, 12221 Мајиловац, са назнаком „За 
конкурс – не отварати“. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора – није обавезно 
(кандидати који немају обуку и положен испит 
за директора испуњавају услов за избор дирек-
тора, а кандидат изабран за директора биће 
обавезан да у законском року положи испит за 
директора) и најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из.чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора може бити изабран 
и кандидат који има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 3 истог закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора школе – није обавез-
но (кандидати који немају обуку и положен 
испит за директора испуњавају услов за избор 
директора, а кандидат изабран за директо-
ра биће обавезан да у законском року поло-
жи испит за директора) и најмање 10 година 
рада у школи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника 
основне школе или стручног сарадника, да 
има дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, да има обуку и положен испит за 
директора установе, није обавезујуће (кан-
дидати који немају обуку и положен испит за 
директора испуњавају услов за избор дирек-
тора, а кандидат изабран за директора биће 
обавезан да у законском року положи испит за 
директора); да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван у складу са чл. 139 став 1 тач-
ка 3 да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и босански језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат уз пријаву на конкурс доставља следећа 
документа којим доказује испуњеност услова 
за избор и то: 1. оверен препис дипломе (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми), да датум издавања није старија од 6 
месеци, 2. оверен препис документа о положе-
ном испиту за лиценцу наставника или поло-
женом стручном испиту (оверену фотокопију), 
да датум издавања није старија од 6 месеци 
(број 331-10/21), 3. оригинал лекарско уве-
рење о психичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, да није старије од 6 месе-
ци, (Није обавезујуће, може да се достави пре 
склапања уговора о раду односно пре ступања 
на дужност директора), 4. оригинал уверење 
о неосуђиваности издато од стране МУП-а РС, 
надлежне полицијске управе, да није старије 
од 6 месеци, 5. оригинал уверење надлеж-
ног основног суда да није покренут кривични 
поступак код основног и вишег суда и да није 
покренута истрага пред основним или вишем 

јавном тужилаштву, да датум издавања није 
старији од 6 месеци, 6. оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије, да датум 
издавања није старији од 6 мјесеци, 7. ориги-
нал извод из матичне књиге рођених, да датум 
издавања није старији од 6 месеци, 8. потвр-
да о радном стажу на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања - оригинал, 9. формулар са званичне 
интернет странице Министарства, одштампан и 
попуњен, 10. оверен препис уверења за позна-
вање босанског језика, оверена фотокопија да 
датум издавања није старији од 6 мјесеци, 11. 
биографију са кратким прегледом у служби и 
предлоге рада директора школе, 12. кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
дужан је да достави фотокопију оцене екстер-
ног (спољашњег) вредновања или кандидат 
који ради у настави или је радио у настави 
доставља фотокопију извјештаја просветног 
саветника о стручно педагошком надзору над 
радом кандидата или потврду стручно-педа-
гошког надзора надлежне школске управе да 
стручно-педагошки надзор није вршен. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на 
адресу школе, са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора“, у затвореној коверти 
или доставити лично секретару школе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање, већ 
ће их комисија за избор директора одбацити 
приликом обраде конкурсне документације. 
Поступак о избору директора школе биће спро-
веден у законском року, о чему ће бити оба-
вештени сви кандидати. Контакт телефон за 
све информације: 066/6180-767.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

Педагог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чл. 39 Закона о предшкол-
ском васпитању и образовању.

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чл. 39 Закона о предшкол-
ском васпитању и образовању.

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: нижа стручна спрема.

Чувар

Медицинска сестра
на превентивној здравственој заштити

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.8.2022.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, сертификат 
Министарства просвете о завршеној обуци за 
педагошког асистента.

ОСТАЛО: општи услови предвиђени чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за конкурс који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампан 
пријавни формулар кандидат доставља: 
фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење полицијске управе 
не старије од шест месеци да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично из чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за пријављивање на оглас је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горе наведену адресу или донети лично. 

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су утврђи-
вали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије 
или психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кан-
дидат треба да има: уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
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није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз захтев кандидат дос-
тавља: диплому о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије или психологије 
или доказ да је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20) (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена копија). Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Костића 
1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су утврђи-
вали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
или психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона; уве-
рење о држављанству РС (оригинал или овере-
на копија). Кандидат треба да има и: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
диплому о завршеном образовању са исправом 
којом се доказује да је стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије или психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20) (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена копија). Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на 
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Костића 
1, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 026/4715-004.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

Техничар инвестиционог  
и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: средње образовање, односно нај-
мање трећи степен стручне спреме машинске, 
електро, столарске или водоинсталатерске 
струке; положен возачки испит Б категорије; 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњавању 
услова: 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; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал или оверену копију уверења из каз-
нене евиденције о неосуђиваности (уверење 

не сме да буде старије од 6 месеци); фотоко-
пију возачке дозволе за управљање возилом 
Б категорије; потврду Повереника за заштиту 
равноправности да није утврђено дискримина-
торно понашање; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них; краћу радну биографију; доказ да знају 
српски језик (доказ/потврду да је кандидат 
положио српски језик достављају само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Конкурс за пријем у радни однос ће 
спроводити конкурсна комисија именована 
одлуком директора. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
изабрани кандидат доставиће пре закључења 
уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

Спремачица

УСЛОВИ: 1. основно образовање, односно 
први степен стручне спреме, 2. да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за 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 ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи, и то: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
или оверену копију уверења из казнене еви-
денције о неосуђиваности (уверење не сме да 
буде старије од 6 месеци); потврду Поверени-
ка за заштиту равноправности да није утврђе-
но дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије( не старије од шест месеци); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; краћу радну биографију; 
доказ да знају српски језик (доказ/потврду да 
је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Конкурс за пријем у рад-
ни однос ће спроводити конкурсна комисија 
именована одлуком директора. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом изабрани кандидат доставиће пре 
закључења уговора о раду.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Професор информатике и 
рачунарства

за 80% норме, на одређено време, 
замена раднице на породиљском 

боловању

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одго-
варајуће образовање; 2. психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења угово-
ра о раду); 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу доку-
ментацију: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете), 
кратку биографију, оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, доказ о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Олга Милошевић“, 11420 Смедеревска Палан-
ка, Француска 4, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Секретар

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закони и 10/19 и 6/20 
– даље: Закон), да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона, да има 
положен стручни испит за секретара, право-
судни или стручни испит за запослене у орга-

нима државне управе или државни стручни 
испит. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената (обавезно): попуњен 
пријавни формулар објављен на званич-
ној интернет страници Министарства и да га 
заједно са потребном документацијом доставе 
школи у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса; диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о положеном стручном испиту за секретара, 
правосудном или стручном испиту за запосле-
не у органима државне управе или државном 
стручном испиту; краћу биографију; доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 
доказ да кандидат није под истрагом. Изабра-
ни кандидат је у обавези да лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности достави пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Попуњен пријавни формулар са 
одговарајућим доказима (документацијом), 
подноси се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“. Особа за контакт: Суза-
на Ристић, секретар школе, 026/516-021.

СОМБОР

СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник предметне наставе – 
математика

на одређено време ради замене  
одсутне раднице преко 60 дана,  

за 33,97% радног времена

Наставник предметне наставе – 
физичко васпитање

на одређено време ради замене  
одсутне раднице преко 60 дана,  

за 70% радног времена

Наставник предметне наставе – 
хемијска група предмета

на одређено време ради замене  
одсутне раднице преко 60 дана,  

за 93,57% радног времена

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил фризер
на одређено време ради замене  
одсутне раднице преко 60 дана,  

за 85% радног времена

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил педикир и маникир
на одређено време ради замене  
одсутне раднице преко 60 дана,  

за 58,39% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 и 141 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. 
зак., 10/19 и 6/20) и за радно место настав-
ника предметне наставе – математика, посе-
довање одговарајућег образовања из члана 2 
став 1 тачка 13) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 

предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 – исп., 
13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 
1/21); за радно место наставника предметне 
наставе – физичко васпитање поседовање 
одговарајућег образовања из члана 2 став 1 
тачка 19) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 – исп., 13/16, 
2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21); 
за радно место наставника предметне наста-
ве – хемијске групе предмета у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство, има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
и члана 141 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 др. зак., 10/19 и 6/20) и из 
члана 3 и 4) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Хемија, неметали и графичар-
ство („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/11, 7/19 и 1/21); 
за радно место наставника практичне наста-
ве за образовни профил фризер члана 3 став 
1 тачка 9) подтачка (4) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада личне услуге („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/15 и 
2/21) и петогодишње радно искуство у стру-
ци стеченим после специјалистичког односно 
мајсторског испита, за радно место наставни-
ка практичне наставе за образовни профил 
педикир и маникир члана 3 став 1 тачка 9) 
подтачка (3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада личне услуге („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 16/15 и 2/21) и пето-
годишње радно искуство у струци стеченим 
после специјалистичког односно мајсторског 
испита; 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије, 5. 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, у складу са чл. 139 
ст. 1 тачка 5) и 141 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: 1. биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством – 
податке о радном искуству и пословима које 
је бављао); 2. оверену фотокопију дипломе; 3. 
уверење о држављанству Републике Србије – 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве; 4. 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
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дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, не старије од 6 месеци од дана подно-
шења пријаве; 5. доказ о познавању српског 
језика доставља кандидат који није стекао 
диплому на српском језику; 6. за радна мес-
та наставника практичне наставе са техно-
логијом рада за образовне профиле фризер 
и педикир и маникир у складу са чланом 141 
став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања потврда о петогодишњем радном 
искуству у струци стеченим после специјалис-
тичког односно мајсторског испита. Пријавни 
формулар кандидат попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника и стручног сарадника конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Пријаве се 
примају путем поште на адресу: Средња шко-
ла „Свети Сава”, Подгоричка 7, Сомбор. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон: 025/432-810, 415-699.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2
тел. 025/440-431

Наставник математике
са 66,67°% радног времена

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске 
спреме: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“; бр. 76/05, 100/07 – 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; звање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 6/96, 3/2010...13/18, 11/19, 
2/2020); образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова.

Шеф рачуноводства
дипломирани економиста за 

финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 
24 /05...113/17), лице треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 – др. 
закони) и да има одговарајуће образовање 
– Правилником о организацији и системати-
зацији послова у школи прописано је да је 
за обављање послова шефа рачуноводства 
потребно да лице има образовање из области 
економских наука и које је стекло високо 
образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, однос-
но специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, или на 
студијама у трајању до три погине, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и то на студијама 
економском смера (економиста).

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресуодм за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико 
је образовање завршено на страном језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
устанвои. Кандидати уз пријавни формулар 
подносе: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 
месеци); личну биографију (ЦВ). Кандидати 
за радно место наставника математике, уз 
напред наведену документацију, достављају 
и доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом бодова. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору наставника и стручног 
сарадника врши се ужи избор кандидата који 
се упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Пријавне формуларе са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе или лично 
предати секретару школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова 

Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Дефектолог – наставник  
са одељењским старешинством  

у посебним условима
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
(до повратка са боловања)

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и др. Закон, 6/20), Правилни-
ком о степену и врсти образовања стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник РС“, бр. 17/18, 6/20), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 
1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/16, 14/20); 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад). 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, 
извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију); уверење о држављанству РС 
(оверену фотокопију); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење из 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доказ се 
доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику и фото-
копију личне карте). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Докази о испуњавању услова кон-
курса се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти, на адресу 
школе: ШОСО „Антон Скала“, Стара Пазова, 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Карађорђева 12, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир.

Дефектолог – наставник  
у посебним условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана  

(до истека мандата помоћника 
директора)

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и др. Закон, 6/20), Правилником о сте-
пену и врсти образовања стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС“, бр. 17/18, 6/20), Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС“, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009, 2/2012, 11/16, 14/20); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад). Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење из МУП-а из казнене евиден-
ције; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доказ се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) и фотокопију личне карте. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затвореној 
коверти на адресу школе: ШОСО „Антон Ска-
ла“, Стара Пазова, Карађорђева 12, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА

„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК“
22221 Лаћарак, 1. новембра 221

тел. 022/670-112
факс: 022/670-585

e-mail: ostvl.vesna@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: Послове наставника математике 
може да обавља лице: које испуњава услове 
прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2 и 4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009): да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду); 
да има држављанство Републике Србије; код 
којег не постоје сметње из члана 120 став 1 
тачка 3 наведеног закона: да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ прибавља установа); 
које има одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 Закона и члана 3 тачка 10 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 
3/2010) и то: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информа-
тику; дипломирани математичар – информа-
тичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику еко-
номије; професор информатике – математике; 
дипломирани математичар – астроном; дипло-
мирани математичар – примењена математи-
ка; дипломирани информатичар. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: диплому 
као доказ стеченог одговарајућег високог обра-
зовања; доказ о дозволи за рад (обука, лицен-
ца – ако поседују); уверење о држављанству 
Републике Србије; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; уверење суда да 
против њих није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница. Докази о испуњености 
услова морају бити оригинали или оверене 
фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у јан-
вом гласилу „Послови“. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до краја 
радне 2021/2022. године, односно до 

31.08.2022. године
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене 

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, мастер струковне студије) и спе-
цијалистичке струковне студије, по прописима 
који су уређивали високо образовање у перио-
ду од 10.09.2005. год. до 07.10.2017. године, 
односно на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више обра-
зовање – васпитач; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије;5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; 6) дозвола за рад 
(лиценца) -уколико је поседује кандидат.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 

односно одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има средње образовање, 
медицинска сестра – васпитач, односно више 
образовање или одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), на 
којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста – васпитач; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
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санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; 6) дозвола за рад 
(лиценца), уколико је поседује кандидат.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани формулар потребно је прило-
жити: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном, ЦВ; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; уве-
рење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; доказ о о знању српског јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе); оверену 
фотокопију дозволе за рад – лиценцу, уколико 
је кандидат поседује; извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом прибавља се пре закључивања уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу: ПУ 
„Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, 
са назнаком „ Пријава на конкурс”. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у предшкол-
ској установи и на телефон 022/560-614, рад-
ним даном од 07.00 до 14.00 часова. Изабрани 
кандидат је дужан пре закључивања уговора 
о раду да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
21 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање на студијма другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, мастер струковне студије) и спе-
цијалистичке струковне студије по прописима 
који су уређивали високо образовање у перио-
ду од 10.09.2005. год. до 07.10.2017. године, 
односно на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више обра-
зовање – васпитач; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 

зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; 6) дозвола за рад 
(лиценца),уколико је поседује кандидат.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
24 0 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, економске струке; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да поседује знање рада 
на рачунару; 6) да има најмање годину дана 
радног искуства на финансијско-рачуновод-
ственим пословима.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има завршену основну школу; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има средње образовање 
у трајању од 4 године, четврти степен струч-
не спреме или средње образовање у трајању 
од три године, трећи степен стручне спреме 
– електро, столарске, водоинсталатерске или 
друге техничке струке; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-

ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије: 5) уве-
рење о положеном испиту из противпожарне 
заштите, уколико има положен испит. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани формулар потребно је прило-
жити: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном, ЦВ; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; уве-
рење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; доказ о о знању српског језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(кандидат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, потребно је да дос-
тави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценцу, уколико је канди-
дат поседује; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту из противпожар-
не заштите, уколико је кандидат поседује; 
доказ о радном искуству (потврда послодавца, 
уговор о раду...); доказ о поседовању знања 
рада на рачунару (доказ о завршеној инфор-
матичкој обуци, доказ о обављању инфор-
матичких послова...); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Бошко 
Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Информације о кон-
курсу могу се добити у предшколској устано-
ви и на телефон: 022/560-614, радним даном 
од 07.00 до 14.00 часова. Напомена: изабрани 
кандидат је дужан пре закључивања уговора 
о раду да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола

Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Наставник стручних предмета – 
подручје рада електротехника

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Наставник стручних пред-
мета – подручје рада електротехника мора да 
има једно од следећих звања: дипломира-
ни инжењер електротехнике; дипломирани 
инжењер електронике; дипломирани матема-
тичар, смерови: програмерски, рачунарства и 
информатике; професор информатике; дипло-
мирани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организацио-
них наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломирани 
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математичар; мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, студијски програм рачунарске 
комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на студијском програму 
рачунарске мреже и комуникације; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер информационих техологија; мастер 
инжењер организационих наука (студијски 
програм информациони системи и техологије 
или софтверско инжињерство и рачунарске 
науке); дипломирани математичар-информа-
тичар. Лица која су стекла академска звања 
мастер морају имати у оквиру завршених сту-
дија, положених најмање пет предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно орјенти-
сано програмирање) и најмање два предмета 
из једне или две следеће области – Матема-
тика или Теоријско рачунарство, што даказују 
потврдом издатом од матичне високошколске 
установе. Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове прописане члановима 139 Закона, и 
то: да има одговарајуће образовање (наведе-
но горе); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, односно језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству Републике Србије, лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о неосуђиваности, сход-
но одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 10/2019, 
6/20). Приликом подношења апликација на 
конкурс за пријем у радни однос у установи 
кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете и исти доставља 
установи. На основу члана 141 став 7 Закона, 
послове наставника или стручног сарадника, 
осим за ромски језик, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Директор доноси одлуку о 
избору извршилаца у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња 
техничка школа, 24300 Бачка Топола, Трг 
Зорана Ђинђића 10. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОШ “КИЗУР ИШТВАН”
24 000 Суботица, Ивана Зајца 9

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања према члану 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање на студија-
ма другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односон стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области падагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, транс дисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника у основној школи, педагога или 
психолога; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања према члану 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање на студија-
ма другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односон стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области падагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, транс дисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника у основној школи, педагога или 
психолога, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на којем изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. На конкурс кандидати треба да 
приложе: потписану пријаву са биографијом, 
попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја оверен препис/
фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о познавању 
језика у складу са одредбом члана 141 став 
7 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење из основног суда о нео-
суђиваности/некажњавању правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Лекарско уверење као доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника. Пријаве на 
конкурс (радно професионалну биографију) и 
доказе о испуњавању услова конкурса доста-
вити лично у секретаријат или на адресу шко-
ле: ОШ „Кизур Иштван“, Суботица, Ивана Зај-
ца 9, 24000 Суботица, телефон: 024 /571-682 
и 024/571-692.

ОШ “КИЗУР ИШТВАН”
24 000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Наставник техничког образовања
на одређено радно време до повратка 
запослене са породиљског одсуства,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања према члану 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање на студија-
ма другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односон стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области падагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, транс дисциплинарне 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 науч-
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не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника у основној школи, педагога или 
психолога, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на којем изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

Наставник информатике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства,  
за 50% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања према члану 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање на студија-
ма другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односон стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области падагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, транс дисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника у основној школи, педагога или 
психолога, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на којем изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања према Правилнику о систематизацији 
радних места ОШ „Кизур Иштван”, односно 
за радно место спремачице: стечено најмање 

основно образовање; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника, 
биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. На конкурс кандидати треба да приложе: 
потписану пријаву са биографијом, попуње-
ни пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја оверен препис / фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о познавању језика у 
складу са одредбом члана 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
уверење из основног и привредног суда о нео-
суђиваности/некажњавању правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених мађународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Лекар-
ско уверење као доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника. Пријаве на конкурс 
(радно професионалну биографију) и доказе о 
испуњавању услова конкурса доставити лично 
у секретаријат или на адресу школе.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Наставник дефектолог – 
олигофренолог

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Наставник дефектолог – 
олигофренолог

на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 

Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 17/2018, 6/2020); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 
ст 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прописано је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс тре-
ба да достави следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
17/2018, 6/2020); уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 
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6 месеци); доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци). Напомена: доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију са 
одштампаним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови“, на адре-
су школе: Драгише Пењина 31, 15000 Шабац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР 

КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

тел. 015/282-218

Место рада: Прњавор, Рибари и Петковица

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 65% радног времена

Психолог
са 50% радног времена

Наставник француског језика
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка са функције 
директора школе, а најдуже  

до 31.8.2022. године

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка са функције 
директора школе, а најдуже  

до 31.8.2022. године

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које: има одговарајуће обра-
зовање и то: за наставника и стручног сарад-
ника: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-

питни рад. Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове прописане Законом основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Законом о 
основном образовању и васпитању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019). Докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потписана биографија кандидата, ори-
гинал/оверена копија дипломе, оригинал/
оверена копија уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал/оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови“. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: секретар Слобо-
дан Перић, 015/282-218, 064/4602-024. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
тачка 1) и 2) Закона о основама образовања и 
васпитања, као и да испуњавају услове про-
писане Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13 
6/2014, 5/2015 – др. правилник, 8/2015 – др. 
правилник и 16/2015 – др. правилник) (За 
наставнике); б) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
имају држављанство Републике Србије; д) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати поред 
тражене документације достављају и кратку 
биографију. Докази о испуњености услова из 
тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у оригиналима 
не старијим од шест месеци или у овереним 
фотокопијама. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене пријаве, пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве се достављају у затво-
реној коверти лично или поштом на адресу 
Техничка школа у Пожеги, Вука Караџића 6. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе.

ВАЉЕВО

ОШ „МИЛАН МУЊАС“
14210 Уб, Вука Караџића 25

тел. 014/411-837

Стручни сарадник – психолог
на одређено ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
пријем у радни однос предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 до 
95/18), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17 до 6/20) и услове утврђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, до 4/21): 1) има одговарајуће 
образовање, прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2 пре закључења уговора о раду. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да доставе: ове-
рену копију дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању и оверену фотоко-
пију додатка дипломи; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
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носа бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); уверење о 
држављанству (оригинал или копија не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или копија не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију уверења из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
попуњен формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Комисија утврђује испуње-
ност услова за пријем у радни однос, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Библиотекар школе
са 20% радног времена  

на одређено време ради замене 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 
Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и 95/18) кандидат 
мора да испуњава посебне услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и то да има образовање 
стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а одштампани пријавни 
формулар достављају школи, уз кога се при-
лаже: оверена копија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 ЗОС-а (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику; биографију са прегледом радног анга-
жовања. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-

жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе 
или телефоне, које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавиће конкурсна комисија коју 
именује директор школе, по пријему резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
ученицима, у просторијама ОШ “Прота Матеја 
Ненадовић” Бранковина, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу “За конкурс”. Лице 
за давање обавештења о конкурсу је Босиљка 
Јовановић, секретар школе, тел. 014/272-116.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме предвиђен 
систематизацијом радних места у основном 
образовању, са завршеном обавезном увод-
ном обуком за педагошког асистента при 
Министарству просвете. Кандидати треба да 
испуњавају и остале услове, сходно члану 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а одштампани пријавни форму-
лар достављају школи, уз кога се прилаже: 
оверена копија дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење о неосуђиваности за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 ЗОСОВ-а (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику; биографију са прегледом радног анга-
жовања. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућује се 
на психолошку процену способност за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе 
или телефоне, које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавиће конкурсна комисија коју 
именује директор школе, по пријему резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
ученицима, у просторијама ОШ “Прота Матеја 
Ненадовић” Бранковина, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњености услова слати 
на горе наведену адресу „За конкурс”. Лице 
за давање обавештења о конкурсу је Босиљка 
Јовановић, секретар школе, тел. 014/272-116.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које има: одговарајуће високо 
образовање, из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
наставника основне школе, за педагога и пси-
холога, и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет одн. групу предмета или 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
начуне области; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад 
за наставника и стручног сарадника; положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изабрани кандидат, који 
нема положен испит за директора установе, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност члана 122. става 10. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Директора школе именује министар, 
на период од четири године. Мандат директо-
ра тече од дана ступања на дужност. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се 
на горе наведену адресу у року од 15 дана од 
дана објављивања овог конкуса, са назнаком 
“Конкурс за директора”. Уз пријаву, са адресом 
и контакт телефоном, кандидат подноси: био-
графске податке; диплома (оверен препис) о 
стеченом образовању; уверење (оверен пре-
пис) о положеном стручном испиту односно 
лиценци за рад наставника; потврда о рад-
ном искусту, са податцима о пословима које 
је обављао; доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за крична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћања и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено  дискриминаротно понашање; да 
има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са ученицима (лекарско уверење); 
уверење о држављанству Републике Србије. 
Благовременом пријавом сматра се она која је 
предата у року утврђеном конкурсом. Уколико 
је пријава поднета препоручено, путем поште, 
тад се као дан пријема рачуна дан пријема 
пошиљке од стране поште. Ако је последњи 
дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља 
или дан државног празника, рок за пријем 
пријава помера се за следећи радни дан.  
Под потупном пријавом сматра се пријава, 
која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат, доказује да испуњава услове назначене 
у конкурсу. Напомена: по редоследу присти-
зању пријава на конкурс, Комисија за спро-
вођење поступка за избор директора шко-
ле, заказује одвојене термине за обављање 
интервјуа са кандидатима, у складу са члан 
123. став 10. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.
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ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
17507 Власе

тел. 017/7457-102

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу у Градњи

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос 
одређени чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закона и 
10/2019) су следећи: 1) одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговрајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
ну и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, под 
условом да су завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговрајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање, до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној 
интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампа-
ној форми доставља школи. Уз пријавни фор-
мулар кандидат је дужан да достави следећу 
докумнтацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци, осим уколико се ради о 
новом обрасцу); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из казнене евиденције поли-
цијске управе, као доказ о неосуђиваности. 
Пре закључења уговора о раду изабрани кан-
дидат доставља лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Информације 
на тел. 017/7457-102.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245, 017/421-602
e-mail: zmajvranje@gmail.com

Наставник физике
на одређено време до повратка  

одсутне запослене

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“), број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018). У радни однос могу бити примље-
на лица која испуњавају одговарајуће усло-
ве: 1. да поседују одговрајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целину и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему кандидат треба 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће; за кривична 
дела примања или давања мита; за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. држављанство Републике Србије, 5. 
да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3)–5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Обавезно образовање лица из члана 
140 овога закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечно на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: 1. пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и заједно 
са осталом документацијом достављају шко-

ли); 2. биографију, 3. оригинал или оверену 
копију дипломе, односно уверење, којим се 
доказује одговарајуће образовање; 4. ориги-
нал уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); 6. доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а Србије, оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци), 7. одговарајући доказ 
којим се доказује знање српског језика, сход-
но члану 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњености услова 
за пријем, односно заснивање радног односа, 
слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“ или лично доставити упра-
ви школе. Пријаве које не испуњавају усло-
ве конкурса у погледу прописаног степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (струч-
ног назива), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже све захтеване доказе о испуњености 
услова конкурса) и неблаговремене, неће се 
узимати у разматрање приликом одлучивања 
у поступку пријема у радни однос. Инфор-
мације поводом конкурса могу се добити на 
телефон: 017/421-602 (Марина Пешић Сто-
шић, секретар школе).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб.
тел. 017/473-333, 017/473-658

Васпитач
на одређено време (2 извршиоца ради 

замене одсутних запослених преко 
60 дана – до повратка радница са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета и 1 извршилац 

ради замене лица на функцији вршиоца 
дужности директора установе)

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање за васпитаче, високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије) и специјалис-
тичке струковне студије, по прописима који 
су уређивали високо образовање у периоду 
од 10. септембра 2005. године до 07. октобра 
2017. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање.

www.nsz.gov.rs
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Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка раднице  
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије педагошке струке), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
филозофске струке група за педагогију, однос-
но предшколско-школског смера или група за 
школску психологију-педагогију или дипломи-
рани педагог по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и положен испит за лиценцу.

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године (31.08.2022. године)

УСЛОВИ: средње образовање и завршен про-
писани програм обуке за педагошког асистен-
та за рад са децом и ученицима ромске нацио-
налности.

ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да има држављанство Репу-
блике Србије, 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад. 
Уз пријаву доставити (односи се на сва радна 
места: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе (сведочанства) о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о држављанству не ста-
рије од шест месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уве-
рење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова не старије 
од шест месеци, уверење о положеном испиту 
за лиценцу (где се тражи као услов). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који преузи-
мају са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови, као и кратку биографију (ЦВ). Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је 
да приложи лекарско уверење о здравственој 
способности, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. Својеручно потписане пријаве са 
потребном документацијом треба доставити 
поштом или лично предати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос“. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Кандидати који не буду изабрани, документа-
цију могу преузети код секретара установе, на 
горе наведеној адреси. Контакт телефон уста-
нове: 017/473-333 или 017/473-658.

ОШ „ЗЕНЕЛ ХАЈДИНИ“
Рајинци, Општина Прешево

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове прописане чл. 122 и 139; посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпи-
тања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-

дије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, и извод из матичне књи-
ге рођених); диплому или оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); уверење или оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству у школи на пословима образовања и 
васпитања,након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о неосуђиваности правознаж-
ном пресудом за кривична дела (не старије од 6 
месеци); доказ да против кандидата није покре-
нут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије од 6 месеци); пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). 
Сви документи морају бити у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Рок за пријевљивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуно 
и неблаговремене пријеве неће бити разматре-
не. Пријава се достављају непосредно школи 
или поштом на адресу Основна школа „Зенел 
Хајдини“ Рајинце, 17523 Прешево, Република 
Србија. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона  
062/311-470.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР“

19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 731-004

Наставник немачког језика
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне 
или стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
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физичку и здравствену 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са закононом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са чл. 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Заинтересова-
ни кандидати попуњавају апликациони фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници МПНТР и одштампан формулар дос-
тављају установи са следећом документацијом 
у прилогу: 1. дипломом о стеченој стручној 
спреми, у овереној фотокопији и доказом о 
образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уверење са високош-
колске установе или копија индекса); сматра 
се да наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит односно испит за 
лиценцу, има ово образовање, 2. уверењем 
о неосуђиваности из надлежне полицијске 
управе, у оригиналу или овереној фотко-
пији, не старије од 6 месеци; 3. уверењем 
о држављанству, у оригиналу или овереној 
фоткопији; 4. очитаном личном картом. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду ушли у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачиниће листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене и обавити разговор 
са њима (о термину разговора биће обавеште-
ни путем телефона и мејла који су достави-
ли у апликационом формулару). У року од 8 
дана од дана обављеног разговора комисија 
ће донети решење о избору кандидата. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кадидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање, а поднета документација са пријав-
ним формуларом не враћа се кандидатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу НСЗ „Послови“. Уколи-
ко последњи дан истека рока падне у недељу 
или државни празник, као последњи дан исте-
ка рока рачунаће се први наредни радни дан. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
школе, лично, од 8 до 12 часова или поштом 
препоручено, где ће се као дан пријема рачу-
нати дан и час пријема у пошти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1

Оглас објављен 29.09.2021. године, у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: наставник хемије на одређено време до 
повратка одсутног запосленог са 80% норме, и 
исправно треба да гласи:

Наставник хемије, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог, са 40% 
норме.

У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60

тел. 019/731-620

Наставник енглеског језика и 
књижевности

са 69,74% радног времена (од чега 
44,44% у основном образовању и 
25,30% у основном образовању 

одраслих), на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је 
да кандидат испуњава и посебне услове, про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да: 1. да лице има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања као 
и чланом 3. став 1 тачка 9 Правилника о степе-
ну 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 и 3/17); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана 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. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: - кратку биографију (ЦВ), 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме у складу са чланом 
3. став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17), уверење о неосуђиваности 
кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у ориги-
налу или овереној копији; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), фотокопију личне карте, 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. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија након добијања резулта-
та психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање као и пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна шко-
ла „Младост” Књажевац, Боре Станковића 60, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
или на телефон: 019/731-620.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕРВО МИХАЉ“

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тач-
ке 1–5, чланом 140 став 1 и 2 Закона и које 
има образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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, 3/2021 и 4/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи (“Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
16/2020 и 3/2021). За директора школе може да 
буде изабрано: 1. лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, за педагога и психо-
лога, које има образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
или Правилником степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
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рад из изборних предмета у основној шко-
ли, односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање, и то: 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1) подтачке (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. лице које има дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника; 3. лице које има обуку 
и положен испит за директора школе; 4. лице 
које има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. лице 
које има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 6. лице које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. лице које има држављанство Репу-
блике Србије; 8. лице које зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик и мађарски језик). Потребна 
документација: 1. оригинал или оверена фото-
копија дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; 2. оригинал или овере-
на фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту или доказ о положеном испиту за 
лиценцу (дозвола за рад наставника и стручног 
сарадника); 3. оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (ако га кандидат 
поседује); изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на 
дужност; 4. оригинал или оверена фотокопија 
потврде којом се доказује да кандидат има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, односно осам годи-
на радног искуства на пословима образовања 
и васпитања; 5. оригинал или оверена фотоко-
пија лекарског уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима – доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора; 6. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављансту Републи-
ке Србије; 7. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оверена фотокопија потврде или 
уверења о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на мађарском језику 
или оригинал или оверена фотокопија потврде 
или уверења о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошкол-

ске установе; 8. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења Министарства унутрашњих посло-
ва, којим кандидат доказује да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело, у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
уверење Министарства унутрашњих послова 
не сме бити старије од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“; 9. оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили пре-
зиме, односно име након издавања дипломе; 
10. доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (оригинал или фотоко-
пија извештаја просветног саветника, ако га 
кандидат поседује); 11. уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (ори-
гинал или фотокопија). Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној фото-
копији осим за оне документе за које се кон-
курсом не тражи да буде оригинал или оверена 
фотокопија. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријава на конкурс за избор директора 
са радном биографијом, заједно са потребном 
документацијом, доставља се Основној школи 
„Серво Михаљ“ Зрењанин, Мађарске комуне 55. 
Рок за подношење пријава са потребном доку-
ментацијом је 15 дана од дана објављивања 
текста конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840, 023/536-376, 023/531-914
e-mail: ppnjzr@gmail.com

www.ppnjzr.edu.rs

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022 године (1 извршилац за 40% 
радног времена за први циклус основног 
образовања одраслих и 1 извршилац за 
60% радног времена за други и трећи 
циклус основног образовања одраслих

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 аутентично тумачење) канди-
дат треба да испуњава и услове утврђене у 
члану 139 , и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и 
Правилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС” број 
87/2019): 1. да има одговарајуће образовање 
и то: средње образовање, односно да поседује 
IV степен стручне спреме и савладан програм 
обуке “Интегрални програм обуке за оствари-
вање основног образовања одраслих по моде-
лу функџионалног основног образовања одра-
слих”, према Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и сте-
пена и врсте образовања наставника и андра-
гошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одра-
слих (“Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”бр. 13/13 и 18/13). Послове наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпи-
тача и стручног сарадника може да обавља: 1. 
приправник (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 2. лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стече-

ним ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у уста-
нови); 3. лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 4. сарадник 
у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона); 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1. пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 2. доказ о одговарајућем образовању, а) 
оверена фотокопија сведочанства о завршеној 
средњој школи, б) доказ о савладаном програ-
му обуке (оверена фотокопија); 3. уверење о 
држављанству-оригинал или оверена фото-
копија; 4. доказ да није осуђиван - из МУП-а 
оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ о 
знању српског језика доставља се ако канди-
дат није стекао одговарајуће знање на српс-
ком језику. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидат уз обавезну документацију би 
требало да достави и кратку биографију са кон-
такт телефоном. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за андрагошког асис-
тента у публикацији „Послови”. Пријаве сла-
ти на адресу школе: Стражиловска бб, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се секре-
тару школе на телефон 023/563-840.
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Током посете министарке за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања проф. др Дарије Кисић Тепавчевић и 

директора Националне службе за запошљавање Зорана Мар-
тиновића Нишу, у Официрском дому свечано су додељене од-
луке за самозапошљавање по Споразуму НСЗ и Града Ниша. 

За субвенције за самозапошљавање издвојено је уку-
пно 17.647.058,82 динара, од чега је Град Ниш издвојио 
9.000.000,00 динара, а Национална служба за запошљавање 
8.647.058,82 динара. Од укупно 147 захтева, позитивно је од-
лучено да 70 лица из теже запошљивих категорија добију суб-
венцију за отварање предузетничке радње. Субвенцијом која 
подразумева једнократни износ од 250.000 динара за теже 
запошљиве категорије и 270.000 динара за особе са инвали-
дитетом, Град Ниш и Национална служба за запошљавање 
помажу незапосленим лицима да покрену сопствени бизнис. 

Корисницима субвенција одлуке су уручили градона-
челница Ниша Драгана Сотировски и министарка за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић 
Тепавчевић. Додели одлука присуствовали су и помоћница 
министарке Маја Ђорђевић, генерални директор НСЗ Зоран 
Мартиновић, као и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Ма-
тић и заменица директора Вања Стојковић са сарадницима. 

Градоначелница је пожелела корисницима субвенција 
успешан рад и да у наредним месецима и годинама они у 
својим фирмама запосле суграђане који су без посла. Такође, 
нагласила је да је тренутно на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање у Нишу 23.350 незапослених и сложила 
се са министарком Кисић Тепавчевић да је циљ да, корис-
тећи повољно пословно окружење које Ниш има и уз активне 
мере политике државе, тај број ускоро буде мањи од 20.000.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић рекао је да ове године постоји велико интере-
совање незапослених широм Србије да започну сопствени 
бизнис, па је до сада додељено више од 3.000 субвенција 
за самозапошљавање, а очекивања су да ће до краја године 
бити додељено око 4.000.

„Заједно идемо даље, заједничким снагама желимо да 
следеће године кажемо да смо постигли још боље резулта-
те и још већи успех. Надамо се да ће млади предузетници 
који данас имају прилику да уплове у свет предузетништва 
бити успешни и да ћемо заједно изградити још бољу и на-
преднију Србију“, поручила је Кисић Тепавчевић.   

Корисници су се у највећем броју определили за от-
варање производних и интелектуалних делатности, а у по-
кретању сопствених предузетничких радњи посебно су се 
истакла лица млађа од 30 година и жене. 

До сада је реализацијом републичких јавних позива обух-
ваћено више од 1.000 лица са евиденције, док је споразумима 
са свих 12 локалних самоуправа, реализацијом 25 јавних по-
зива у Нишавском округу до сада обухваћено близу 700 лица. 

Након доделе одлука, министарка Кисић Тепавчевић и 
директор НСЗ Зоран Мартиновић са делегацијом нишке фи-
лијале НСЗ и градоначелницом Ниша обишли су послодав-
ца „Техно и опрема инжињеринг“, који се бави производњом 
опреме, пројектовањем и консалтингом у угоститељству. 
Породична компанија основана 1994. године редовни је ко-
рисник услуга Националне службе за запошљавање. Поро-
дица Димитријевић власник је и компаније „Флерт“, која се 
бави производњом колача. 

Зоран Мартиновић је овом приликом изразио задо-
вољство због сарадње компаније са Националном службом 
за запошљавање кроз различите активне мере запошља-
вања, посебно истакавши чињеницу да је у питању посло-
давац који након истека уговорне обавезе задржава у рад-
ном односу лица ангажована са евиденције незапослених. 

Миливоје Димитријевић пожелео је добродошлицу гости-
ма и нагласио да је дугогодишњи корисник свих услуга НСЗ, 
те да ће наставити сарадњу, с обзиром да обе компаније које 
су у породичном власништву тренутно имају отворене кон-
курсе за пријем нових радника, а кадрови са евиденције На-
ционалне службе за запошљавање показали су се одличним. 

Вања Стојковић

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ОКО 4.000 
НОВИХ ПРЕДУЗЕТНИКА У СРБИЈИ
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Почетком октобра у Основној школи 
„Душан Радовић“ у Пироту уприли-

чен је пријем за полазнике програма 
функционалног основног образовања 
одраслих, коме су присуствовали и 
представници Националне службе за 
запошљавање – Филијале Пирот, Град-
ске управе, Округа, Центра за социјал-
ни рад и Црвеног крста Пирот.

Филијала Пирот НСЗ и Основна 
школа „Душан Радовић“ су потписни-
це Споразума о реализацији програма 
функционалног основног образовања 
одраслих. Ова основна школа је ре-
шењем Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја верификована за 
остваривање програма основног обра-
зовања одраслих по моделу функцио-

налног основног образовања одраслих 
у првом, другом и трећем циклусу.

Филијала Пирот је пружила по-
требну подршку школи и ангажовала 
се на селекцији и избору потенцијал-
них полазника са евиденције незапос-
лених. 

Формиране су три групе полазни-
ка – прва за наставу од првог до чет-
вртог разреда, драуга за пети и шес-
ти разред и трећа за седми и осми. 
Највећи број полазника укључен је 
у трећи циклус, односно у наставу за 

седми и осми разред. Настава ће се 
одвијати у вечерњим сатима, без оме-
тања редовне наставе, а школски часо-
ви трајаће 30 минута. 

Деветнаесторо одраслих ће у овој 
школској години наставити свој обра-
зовни пут и кроз систем функционал-
ног основног образовања стећи сведо-
чанство о завршеној основној школи, 
чиме ће се боље позиционирати на тр-
жишту рада и повећати своје шансе за 
запослење.

Сузана Ђорђевић

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ

Основно образовање одраслих 
је конципирано и остварује се по 
моделу функционалног основног 
образовања одраслих (ФООО) 
и омогућава доступност и свр-
сисходност основног образовања 
популацији одраслих. ФООО је ор-
ганизациона и програмска целина 
у систему формалног образовања 
у којој одрасли стичу основно об-
разовање примерено њиховим по-
требама, могућностима учења и 
потребама тржишта рада.

Наставни план и програм осно-
вног образовања одраслих оства-
рује се у посебно оспособљеним и 
припремљеним основним школа-
ма и школама за основно образо-
вање одраслих. Школски тим који 
реализује програм основног обра-
зовања одраслих чине наставници, 
стручни сарадници, директор и 
андрагошки асистент, који су по-
себно обучени кроз обавезни про-
грам обуке за остваривање програ-
ма основног образовања одраслих.

Основно образовање одраслих, 
по моделу ФООО, траје три годи-
не и остварује се у три циклуса у 
трајању од по годину дана. У пр-
вом циклусу стичу се основе функ-
ционалне писмености, у другом 
и трећем – основе општег обра-
зовања и стручне компетенције. 
Стручне компетенције стичу се 
путем обуке као једног од обли-
ка оспособљавања заснованог на 
стандардима рада и потребама тр-
жишта рада.

Министарство, просвете, науке 
и технолошког развоја
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

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