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Упркос пандемији Национална служба одржала стабилност  
на тржишту рада

СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 9% 
НЕЗАПОСЛЕНИХ МАЊЕ ЗА 3%
Упркос пандемији и отежаном привредном пословању, сви индикатори  

који се односе на тржиште рада у Републици Србији показују да у 2020. години 
није дошло до озбиљних промена

Према речима директора Националне службе за запо-
шљавање Зорана Мартиновића, на тржишту рада у Ср-

бији није дошло до озбиљних промена на крају 2020. године. 
По Анкети о радној снази за трећи квартал, стопа незапос-
лености је остала једноцифрена – 9%, а број незапослених 
лица на евиденцији НСЗ се у децембру 2020. смањио у од-
носу на децембар 2019. за око 3%.

– Од увођења ванредног стања, средином марта, до 
краја 2020. године, Национална служба је примила 51.277 
захтева за новчану накнаду за случај незапослености, што 
је за око 8% мање у односу на исти период 2019. године. 
На крају 2020. смо имали најмањи број корисника новчане 
накнаде за случај незапослености у последњих неколико 
година, мање од 30.000 лица – каже Мартиновић и додаје 
да, будући да се на евиденцију НСЗ пријављују лица којима 
радни однос престаје по различитим основама (истек рада 
на одређено време, неиспуњавање резултата рада пред-
виђених законом итд.), НСЗ није у могућности да прецизно 
одреди којим лицима је радни однос престао директно као 
последица актуелне кризе.

Различите последице по привредне секторе

Чињеница је да су у последњих годину дана поједи-
ни сектори претрпели озбиљне последице услед немогућ-
ности пословања, највише туризам, делови трговине, угос-
титељство, хотелијерство, путнички саобраћај и сл., па је 
у тим областима било и највише отпуштања радника. Са 
друге стране, поједине делатности су забележиле и дина-
мичније пословање и повећану тражњу за радницима, на 
пример фармацеутска индустрија, прехрамбена трговина, 
производња заштитне опреме и дезинфекционих средста-
ва. Током ванредног стања, међу новопријављеним лицима 
која су на евиденцију незапослених дошла након престанка 
радног односа, највећи број је био из области трговине (на 
велико и мало) и угоститељства (делатност ресторана и по-
кретних угоститељских објеката).

Подаци НСЗ показују да је већа потражња у 2020. у 
односу на 2019. годину забележена у делатностима: здрав-
ство и социјална заштита (повећање за 35%), рударство (по-
већање за 13%), пословање некретнинама (повећање око 
6%), док је сектор грађевинарства остао на нивоу из 2019. 
године. Такође, послодавци из области информационо-ко-
муникационих технологија увећали су своје активности и 
појачали пословање, првенствено када је у питању пру-
жање онлајн услуга, затим достава/дистрибуција произво-
да, куповина и продаја робе и услуга путем интернета.

– Без обзира на тренутну епидемиолошку ситуацију, 
Национална служба за запошљавање континуирано посре-

дује између послодаваца који доставе захтев за обезбеђи-
вање одређеног профила радника и лица која траже запос-
лење. Такође, у променљивим и динамичним околностима 
тржишта рада, пружамо кључну саветодавну и стручну 
подршку која се односи на примену прописа у области 
рада и запошљавања, као и одговарајуће онлајн опције ко-
муникације и подршку путем сајта Националне службе – 
објашњава директор НСЗ.

У циљу што ефикаснијег одговора на потребе тржишта 
рада, Национална служба је спровела Анкету послодаваца у 
јануару 2020. године, на подручју Републике Србије, на узорку 
од 2.500 послодаваца, сачињеном на основу података из Аген-
ције за привредне регистре. Поводом реализације Анкете за 
2020/2021. годину, обављени су прелиминарни разговори са 
представницима Привредне коморе Србије о успостављању 
сарадње и настојањима да се убудуће анкетирање спроводи 

Директор Националне службе за запошљавање  
Зоран Мартиновић
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онлајн, у циљу обухвата што већег броја послодаваца и до-
бијања што релевантнијих података који су од значаја за 
креирање и спровођење политике запошљавања.

Владине мере неопходне у стабилизацији  
тржишта рада 

– Сигуран сам да су управо мере Владе Републике Ср-
бије обезбедиле економску стабилност и очувале постојећа 
радна места, јер је реакција била благовремена и правилно 
усмерена. Захваљујући помоћи послодавцима, обезбеђена 
је исплата зарада у неколико првих месеци од почетка пан-
демије за преко милион запослених у Републици Србији, 
па није било масовног отпуштања. Приметно је да је током 
јануара ове године дошло до незнатног увећања броја лица 
која се на евиденцију пријављују из радног односа, у одно-
су на исти месец претходне године, а верујемо да је разлог 
немогућност послодаваца да обезбеде зараде из сопстве-
ног пословања – каже Мартиновић.

Он је подсетио да је Влада Републике Србије у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање у другој поло-
вини 2020. године спровела још једну од антикризних мера 
– Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва 
плата“. Велики број послодаваца се пријавио за учешће у 
овом програму, као и велики број незапослених младих, 
тако да је до краја године, како каже, ангажовано око 8.500 
лица, од чега у приватном сектору око 7.200. Коментари 
свих учесника, и послодаваца и ангажованих младих људи, 
изузетно су позитивни, што најбоље сведочи о успешности 
овог програма, поручио је директор Националне службе.

Тржиште и преквалификација  
суфицитарних радника

На основу сагледавања броја пријављених потреба за 
запошљавањем одређених профила и броја незапослених 
лица конкретних образовних профила/звања, највише шан-
се да дођу до посла имају, односно најбрже се запошљавају: 
високообразовани профили из области информационих тех-
нологија, дипломирани инжењери електротехнике и рачу-
нарства, инжењери грађевине са одговарајућим лиценцама, 
професори математике, физике, информатике и рачунар-
ства, страних језика, лекари с одговарајућим специјализа-
цијама (анестезиолог, кардиолог, офталмолог, гинеколог), 
дипломирани фармацеути, биохемичари, стручњаци за фи-
нансије – рачуновође, показују подаци НСЗ.

Профили средњег нивоа образовања који брже долазе до 
посла су: оператер на ЦНЦ машинама, заваривач, књиговођа, 
рачуновођа, неговатељ, медицинска сестра, кувар, електро-
техничари електронике, рачунара, рачунарских мрежа и те-
лекомуникација, техничари обезбеђења, тесари, зидари,...

Национална служба за запошљавање проблем недос-
татка траженог кадра, у погледу знања, вештина и радног 
искуства, превазилази и укључивањем незапослених лица 
у програме додатног образовања и обуке, чији је циљ уна-
пређење квалитета радне снаге, односно подизање нивоа 
конкурентности и запошљивости. Ове мере намењене су 
теже запошљивим лицима, чија занимања нису тражена на 
тржишту рада, или која поседују застарела знања и вешти-
не, нису завршила образовање или немају потребне компе-
тенције за обављање конкретних послова. Програми додат-
ног образовања и обука реализују се на основу извршене 
анализе тржишта рада и утврђених потреба тражилаца за-
послења, у циљу унапређења њихових знања и вештина, као 
и оспособљавања и стицања радног искуства за обављање 
конкретних послова.

Током пандемије Национална служба је имала изра-
зито повећану тражњу за занимањима из области меди-

цине (медицинска сестра – техничар, медицинска сестра 
– васпитач, доктор медицине специјалиста – педијатар, 
неговатељица, спремачица просторија у којима се пру-
жају здравствене услуге, возач кола санитетског превоза), 
затим у области васпитања и образовања (наставници, 
професори, предавачи). Тражени су били и грађевински 
радници (највише руковаоци грађевинским машинама), 
продавци у малопродајним објектима, радници на пако-
вању производа, шивачи, хигијеничари, неговатељи.

Безбедносне мере и онлајн услуге остају на снази

У циљу сузбијања ширења заразне болести ковид-19, 
корисницима је омогућено да услуге НСЗ остваре и елек-
тронским путем, када је у питању пријављивање на еви-
денцију незапослених, подношење захтева за остваривање 
права на новчану накнаду, подношење захтева за процену 
радне способности, за издавање уверења из евиденције, као 
и подношење захтева послодаваца за субвенције за запо-
шљавање. Све информације и неопходни обрасци доступни 
на сајту Националне службе за запошљавање.

– Имајући у виду да Национална служба за запошља-
вање прати актуелне трендове и тенденције на тржишту 
рада када је у питању примена савремених информацио-
них технологија, у сарадњи са Немачком организацијом 
за сарадњу (ГИЗ) припремамо израду платформе за ор-
ганизовање бројних мера и програма политике запошља-
вања онлајн путем. На овај начин, путем веб-апликације, 
планирано је да буду реализовани сајмови запошљавања 
и различите обуке. Национална служба ће и у наредном 
периоду спроводити све активности у складу са препору-
ченим епидемиолошким мерама и препорукама Кризног 
штаба Владе Републике Србије, као и градских завода за 
јавно здравље на подручју филијала – поручује Марти-
новић.

Стратегија запошљавања од 2021. до 2026.

За постизање континуитета у спровођењу политике за-
пошљавања, коју треба развијати у складу са потребама на-
ционалног тржишта рада, Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања приступило је изради 
нове Стратегије запошљавања у Републици Србији за пери-
од од 2021. до 2026. Документ се припрема у складу са За-
коном о планском систему Републике Србије, уз обезбеђи-
вање свих неопходних услова у смислу израде и примене 
екс-пост анализа Националне стратегије запошљавања за 
период 2011-2020. године и екс-анте анализа Стратегије 
запошљавања у Републици Србији за период 2021-2026. 
године, као и других аналитичких материјала, али и конти-
нуирани консултативни процес током израде Стратегије и 
пратећег Акционог плана.

– Свакако да нова стратегија треба да узме у обзир 
потпуно другачије прилике на тржишту рада у односу на 
стање од пре десет година. Доношење ових најважнијих 
докумената у области политике запошљавања свакако ће 
бити и водич за реализицију будућих активности НСЗ. Фи-
нансијским планом НСЗ предвиђена су значајна средства 
за спровођење мера активне политике запошљавања, које 
ће бити усмерене како према послодавцима тако и према 
незапосленим лицима, а које ће конкретније бити дефини-
сане новим Националним акционим планом запошљавања 
– каже Мартиновић и истиче да ће Национална служба за 
запошљавање и у наредном периоду наставити да интен-
зивно одржава континуитет у сарадњи са свим актерима на 
тржишту рада.

Редакција
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Међу веома успешним нефинансијским мерама треба 
издвојити успостављање контаката и обиласке 621 

послодавца, од планираних 550, као и обављених 21.535 
саветовања у процесу запошљавања. Међу финансијски 
подржаним мерама, поред можда и најпопуларнијег про-
грама самозапошљавања, за који је одобрено и проши-
рење квоте, као успешне показале су се и бројне мере на-
мењене послодавцима при запошљавању нових радника.

„Анализом смо утврдили да је 75% незапослених 
који су добили средства за самозапошљавање претходне 
године и даље у сфери рада, и након истека годину дана, 
што је за нас врло позитивно, јер и друга незапослена 
лица можемо да анимирамо и охрабримо да крену у соп-
ствени бизнис“, каже директорка Филијале Кикинда НСЗ 
Јелена Митровић.

Она је истакла да су у прошлој години успешно реа-
лизовани и програми за особе са инвалидитетом (ОСИ), 
па је 14 незапослених из ове категорије добило посао уз 
помоћ субвенција намењених њиховим послодавцима. 
Поред тога, једном послодавцу је одобрена субвенција по 
Програму прилагођавања радног места за особу са ин-
валидитетом, док је једна особа са инвалидитетом била 
корисник Програма радне асистенције.

Велики број незапослених Кикинђана је био заинтере-
сован и за јавне радове, путем којих је 50 лица дошло до 
запослења. Незапослени су, такође, имали могућност да 
кроз разне обуке стекну додатне вештине које ће им омо-
гућити да лакше и брже дођу до посла, док је лицима без 
основне школе омогућено да заврше основно образовање.

„У пет школа на територији нашег округа смо упу-
тили 75 лица која су укључена у неки од три циклуса за 
завршавање основне школе. Кроз програм стицања прак-
тичних знања финансирано је 11 лица, а кроз обуку на за-
хтев послодавца преквалификовано је још 10 лица. Кроз 
програм стручне праксе ангажовано је 30 лица, 3 лица су 
укључена у програм приправника, док је преко програ-
ма ‘Моја прва плата’ радно ангажовано 80 незапослених“, 
објашњава директорка Филијале Кикинда НСЗ.

На евиденцији кикиндске филијале број незапосле-
них се на крају 2020. незнатно повећао, за 105 лица у 
односу на претходну годину. Када је у питању структура 
незапослених, на евиденцији су најбројније особе у ста-
росној доби између 55 и 59 година, највећи број лица 
чека на посао од 1 до 2 године, а када сe погледа квали-
фикационa структурa, већ дужи низ година на евиден-
цији су најбројнији неквалификовани радници.

На крају прошле године на територији Севернобанат-
ског округа евидентирано је 7.278 незапослених, највише 
у Кикинди – 3.046 лица, затим у Кањижи – 1.174, Сенти 
– 1.078, Новом Кнежевцу – 806, Чоки – 708 и Ади – 466. 
Током 2020. године послодавци су потенцијалним канди-
датима понудили 1.415 радних места, а само у јануару ове 
године 18 послодаваца је исказало потребу за новим запо-
шљавањима. У Кикинди су у прошлој години били дефи-
цитарни електро и машински инжењери, доктори ветерине 
и дипломирани фармацеути, док је мања потражња била 
за машинским, прехрамбеним и хемијским техничарима.

Ивана Фелбаб

КИКИНДСКА ФИЛИЈАЛА НСЗ 
ПОСЛОВАЛА УСПЕШНО У 2020.
Упркос пандемији изазваној коронавирусом, кикиндска филијала Националне 

службе за запошљавање успела је да испуни свој план рада и постигне значајне 
резултате у 2020. години, како у реализацији финансијских мера за подстицање 

запошљавања, тако и оних које нису праћене финансијском подршком.

Директорка Филијале Кикинда НСЗ  
Јелена Митровић
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Администрација и управа

Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – ис-
правка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. ав-
густа 2019. године, Центар за истраживање несрећа 
у саобраћају оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА  
У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
I Орган у коме се попуњава раднo местo: Цен-
тар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањи-
на 11, Београд.

II Радно места које се попуњава:

1. Радно место за истраживање 
несрећа у железничком саобраћају

Сектор за истраживање несрећа  
у железничком саобраћају,  

у звању саветник
1 извршилац

Опис посла: Обавља послове истраживања и ана-
лизе узрока несрећа у железничком саобраћају, 
прикупља податке, проучава последице и израђује 
анализе за превенцију несрећа у железничком са-
обраћају; израђује студије, анализе и извештаје о 
утврђеним ризицима у железничком саобраћају и 
стара се о формирању, евидентирању и ажурирању 
база података из надлежности Сектора; обавља 
стручне послове у сарадњи са другим релевантним 
субјектима у поступку извештаја о процени стања 
безбедности железничког саобраћаја и учествује у 
припреми предлога мера безбедности; прати спро-
вођење мера које су предузете по издатим без-
бедносним препорукама од стране Центра и оба-
вештава надлежне органе о предузетим мерама или 
о разлозима зашто оне неће бити предузете; при-
према материјале за израду извештаја у вези са уз-
роцима несрећа и прикупља елементе потребне за 
израду анализе ризика из базе расположивих пода-
така из домаћих и међународних извора; учествује 
у припреми службених саопштења о несрећама, 
сарађује са надлежним органима из области без-
бедности ради предузимања одговарајућих мера у 
области железничког саобраћаја; обавља стручне 
послове у поступку приступања Европској мрежи 
тела за безбедносна истраживања; прати стандар-
де, препоруке, домаће и међународне прописе из 
области безбедности железничког саобраћаја и 
пружа стручну подршку пословима у поступку хар-
монизације прописа са међународном регулати-
вом; обавља и друге послове по налогу помоћника 
Главног истражитеља и Главног истражитеља – ди-
ректора.

Услови: стечено високо образовање из научне од-
носно стручне области саобраћајно инжењерство 
или из научне односно стручне области машин-
ско инжењерство или из научне односно стручне 
области грађевинско инжењерство или из научне 
односно стручне области електротехничко и ра-
чунарско инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства 
у струци, односно најмање три године радног ис-
куства у железничком саобраћају, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се у више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са комисијом.

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

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако поседу-
јете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције „дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на 
рачунару”) доставите и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Комисија ће на осно-
ву приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компе-
тенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција врши се провера по-
себних фукционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) – провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – прописи и акти из надлежности и ор-
ганизације органа (Закон о истраживању несрећа 
у ваздушном, железничком и водном саобраћају) – 
провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – прописи и акти из делокруга рад-
ног места (Закон о безбедности у железничком са-
обраћају) – провераваће се путем симулације (ус-
мено).

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних кометен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Центра 
за истраживање несрећа у саобраћају.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, 

посвећеност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и ин-
тервјуа базираног на компетенцијама.

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

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање – листу 
„Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Об-
расцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Центра за истраживање несрећа у сао-
браћају (www.cins.gov.rs), интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs) или у штампаној верзији на писарници Центра 
за истраживања несрећа у саобраћају, Београд, 
Немањина 11. Приликом предаје пријаве на јавни 
конкурс, пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: 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 фо-
токопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
да, решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен. 

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тума-
чење), између осталог, прописано је да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, од-
носно уверење о положеном правосудном испиту. 

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

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног по-
ступка. Докази се достављају на наведену адресу 
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Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Не-
мањина 11, Београд.

IX Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и којe испуњавају услове предвиђене ог-
ласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 25. фебруара 2021. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у просторијама Центра за истраживање несрећа 
у саобраћају (Београд, Чакорска 6). Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се од датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електронске адре-
се), које наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Катарина Томић, контакт телефон: 
066/8033-650.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или непосредно предају на 
писарницу Центра за истраживање несрећа у сао-
браћају, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”.

Напоменe: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном ор-
гану подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног др-
жавног стручног испита. 

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор – Главни истражитељ Центра за 
истраживање несрећа у саобраћају. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Центра за истраживање 
несрећа у саобраћају, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-
раве, на интернет презентацији и периодичном из-
дању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – ис-
правка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 2/19) и закључка Ко-
мисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-11105/2020 од 25. децембра 
2020. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 
20.
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место начелник Одељења, 
звање виши саветник

Одељење за финансијске послове, 
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одељења, пружа 
стручна упутства и надзире рад државних службе-
ника; организује, припрема и израђује општа акта 
из делокруга рада Одељења; организује, коорди-
нира, прати и контролише спровођење законитог, 
наменског и економичног трошења буџетских сред-
става из надлежности Одељења; евидентира и пра-
ти реализацију буџета из надлежности Одељења у 
складу са одобреним месечним квотама; израђује 
извештаје и решења за исплату која су из надлеж-
ности Одељења; припрема Предлог финансијског 
плана из надлежности Одељења, за израду Закона 
о буџету; припрема Финансијски план и План за из-
вршење буџета из надлежности Одељења и учест-
вује у припреми плана јавних набавки у делу који је 
из надлежности Одељења; обавља и друге послове 
које одреди секретар Министарства.

Услови: стечено високо образовање из научне, од-
носно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 7 година радног 
искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

2. Радно место руководилац Групе, 
звање виши саветник

Група за оцену и праћење капиталних 
пројеката, Сектор за праћење 

фискалних ризика
1 извршилац

Опис послова: Руководи, координира рад и пру-
жа стручна упутства у Групи; учествује у давању 
упутства за израду буџета, у делу који се односи 
на процедуру предлагања капиталних пројеката; 
саставља упутства у вези са давањем мишљења, 
оцењивања и праћења капиталног пројекта, по-
себно у делу који се односи на процедуру пред-
лагања капиталних пројеката и извештавања о 
реализацији; координира сарадњу са ресорним 
министарством у складу са прописима везаним за 
капиталне пројекте, приоритетима дефинисаним 
националним и ресорним стратегијама и акционим 
плановима надлежних министарстава; учествује у 
уређењу поступка припреме и регистровања капи-
талних пројеката по надлежним министарствима и 
њихово обједињавање; врши процену спремности 
пројектне документације и координира израду лис-
те стратешки релевантних пројеката и листе спрем-
них пројекта за реализацију за Комисију за капитал-
не инвестиције, и доставља је помоћнику министра; 

разматра пројектну документацију у вези са реали-
зацијом пројеката и врши анализу степена реализа-
ције појединачних пројеката и ефеката пројеката и 
предлаже мере и активности за ефикасну реализа-
цију истих; координира израду извештаја у вези са 
праћењем капиталних пројеката и припрема и кон-
тролише мишљења о примени прописа који се од-
носе на капиталне пројекте; учествује у изради под-
законских аката којима се уређује садржина, начин 
припреме и оцена капиталних пројеката, обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, од-
носно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 7 година радног 
искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.
III Место рада: Београд.

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

У изборном поступку проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост”, ако посе-
дујете важећи сертификат, потврду или други од-
говарајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – „дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Комисија ће на осно-
ву приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера по-
себних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – послови руковођења (општи, стра-
тегијски и финансијски менаџмент), провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – финансијско-материјални послови 
(планирање буџета и извештавање), провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – прописи из надлежности и органи-
зације органа (Уредба о буџетском рачуноводству), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – послови руковођења (управљање 
пројектима), провераваће се путем симулације (ус-
мено).
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – прописи из делокруга радног места 
(Закон о планском систему Републике Србије), про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – страни језик (енглески језик ниво 
Б2), провераваће се усмено (путем разговора са 
кандидатом).

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о знању ен-
глеског језика, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компе-
тенције знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Знање страних језика који су тражени кон-
курсом), 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 усмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Министарства финансија: 
www.mfin.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвећеност 
и интегритет и управљање људским ресурсима) – 
провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија сас-
тави списак кандидата међу којима се спроводи из-
борни 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.

VII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о др-
жављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту); оригинал или овере-
на 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 служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани 

јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но 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 општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о др-
жављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно уверење о по-
ложеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) је, између осталог, пропи-
сано да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницама садржаним у службеним евиденција-
ма, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног по-
ступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом 
позивају се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. 

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

IX Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
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 10. марта 2021. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или елек-
тронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и по-
нашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Бе-
оград, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са конкурсном комисијом ће се обави-
ти у просторијама Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20, у Београду. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или електрoнске адресе), које 
наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 
011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен об-
разац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс 
шаљу се поштом или предају непосредно на писар-
ници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”. 

Напоменe: Чланом 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном 

органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у из-
борном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита. 

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

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

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

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Министарства финансија, на 
интерент презентацији Службе за управљање ка-
дровима, на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – ис-
правка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, брoj 2/19) и Закључка Комисије 
51 број: 112-11025/2020 од 25.12.2020. године, ог-
лашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водоприв-
реде, Сектор за међународну сарадњу и европске 
интеграције, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за координацију 
спровођења и праћење спровођења 

пројеката, у звању самостални 
саветник

Одсек за управљање пројектима, Сектор 
за међународну сарадњу и европске 
интеграције, одређено под редним 

бројем 61. Правилника о унутрашњем 
уређeњу и систематизацији радних 

места у Министарству
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради релевантне 
техничке документације за спровођење поступка 
јавних набавки, припрема документацију за спро-
вођење уговора; учествује у изради и праћењу пла-
на јавних набавки и прати спровођење пројеката 
кроз контролу активности уговарача (администра-
тивна и теренска провера, провера испуњености 
захтева који се односе на видљивост пројеката и 
потврђивање исправности рачуна за плаћање по-
днетих од стране уговарача); предузима мере и 
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активности у циљу правилног и правовременог 
спровођења пројеката и уговора; пружа подршку 
раду екстерних оцењивача, националних ревизора 
и ревизора Европске комисије и спроводи њихове 
препоруке; организује активности од значаја за јав-
ности и видљивост пројеката; учествује у припреми 
акционих планова за спровођење добијених пре-
порука и праћење њихове реалиазције; спроводи 
принципе и правила неопходна за успостављање и 
одрживост децентрализованог система управљања 
фондова ЕУ у оквиру надлежности унутрашње једи-
нице; припрема извештаје о спровођењу и оцењи-
вању уговора, о спровођењу акционих планова 
и друге извештаје потребне за праћење и спро-
вођење пројеката; обавља и друге послове по на-
логу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне од-
носно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља природно-математичких, техничко-технолош-
ких или друштвено-хуманистичких наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), или из науч-
не области ветеринарске науке на студијама дру-
гог степена (интегрисане академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, радно искуство 
у струци од најмање 5 година, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенција за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима 
који учествују у изборном поступку прво се прове-
равају опште функционалне компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако учес-
ник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – „дигитална писменост”, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној фо-
токопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (Енглески језик ниво Б1), про-
вераваће се усмено.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (процес управљања 
пројектним циклусом у контексту ЕУ програма; 
генерисање пројеката, припрема и спровођење 
грант шема, финансијских инструмената и уговора 
у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, ви-
дљивост, извештавање и одобравање плаћања); 
финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ 
контексту (управљање, контрола, рачуноводство); 
процес праћења спровођења програма и пројеката 
на основу показатеља учинка), релевантни прописи 
и акти из делокруга радно места (Закон о потврђи-
вању Оквирног споразума између Републике Србије 
и Европске комисије о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Ср-
бији у оквиру инструмента за предприступну помоћ 
(ИПА II), твининг приручник Европске комисије) и 
процедуре (ПРАГ – Практични водић кроз процеду-
ре уговарања помоћи ЕУ) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега будете ослобођен тестирања ком-
петенције знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији.

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

Провера понашајних компетенција за извр-
шилачко радно место: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
– провераваће се путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом 
на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд 
или се предају непосредно на писарници Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”. 

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284, од 
10.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Об-
расцу пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима и Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

или у штампаној верзији на писарници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, 
Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија сас-
тави списак кандидата међу којима се спроводи из-
борни поступак. Подносилац пријаве се обавештава 
о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

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

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

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

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

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

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (уверење о положеном правосудном испиту). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених евиден-
ција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 
се да у року од (5) пет радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају 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 ду-
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жини 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 сте-
чено радно искуство), дужни су да их доставе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних места 
на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За радно место под ред-
ним бројем 1 радни однос заснива се на неодређено 
време.

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на ос-
нову података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступци ће се спровести, почев од 
01. марта 2021. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени писаним путем на адресе које су 
навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, по-
себних функционалних компетенција, понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у 
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилач-
ком радном место, може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у прописаном року. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на не-
одређено време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време а који нема 
положен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; на ин-
тернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на ин-
тернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - ис-
правка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чла-
на 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава: 51 Број:112-6073/2020 од 30. јула 
2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде – Републичка дирекција за воде, Београд, 
Булевар уметности, бр. 2а.

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место руководилац Групе, у 
звању виши саветник

Група за водна акта, аналитичке 
послове и стандарде у области вода, 

Одељење за управљање водама и 
међународну сарадњу, Републичка 

дирекција за воде
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом Групе 
(планира, усмерава и надзире рад државних службе-
ника у Групи) и извештава о раду Групе; учествује у 
припреми стручних основа за израду прописа из об-
ласти вода и предлога уговора о концесијама; коор-
динира израду стандарда и норми за пројектовање, 
изградњу и одржавање водних објеката и њихово ус-
клађивање са најбољим расположивим технологијама 
и прописима Европске уније; координира пословима 
израде нацрта водних услова у оквиру обједињене 
процедуре и решења о издавању водних услова, во-
дних сагласности и водних дозвола ван обједињене 
процедуре, као и пословима израде мишљења; коор-
динира припрему елемената (водних аката, водних 
књига) за управљање режимом вода на водним под-
ручјима; координира послове са јавним водопривред-
ним предузећима, органима јединица локалних само-
управа и Републичким хидрометереолошким заводом 
ради издавања водних услова у оквиру обједињене 
процедуре и решења о издавању водних услова, во-
дних сагласности и водних дозвола ван обједињене 
процедуре, као и пословима израде мишљења; ко-
ординира пословима израде решења о издавању и 
одузимању лиценце правном лицу, односно преду-
зетнику за обављање делатности вађења речних 
наноса и решења о издавању и одузимању лиценце 
правном лицу за обављање послова снабдевања во-
дом за пиће системом јавног водовода и сакупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода системом 
јавне канализације; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области грађевинско инжењерство - хидротехнич-
ки смер на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 7 
година, положен државни стручни испит, као и по-
требне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар уметности бр. 2а.

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, кандидатима при запошљавању у државни ор-
ган, под једнаким условима, доступна су сва радна 
места и избор кандидата се врши на основу прове-
ре компетенција.
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 функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција: 
1. „Организација и рад државних органа РС“ - про-
вераваће се путем теста (писмено). 
2. „Дигитална писменост“ - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару). 
3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, ос-
новама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених 
области, на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фо-
токопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадро-
вима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетен-
ција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера по-
себних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и 
обраду података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација), посебна функционална 
компетенција за одређено радно место професио-
нално окружење, прописи и акти из надлежности 
организације органа (Стратегија управљања во-
дама у Републици Србији, Водопривредна осно-
ва Републике Србије, Закон о водама) и посебна 
функционална компетенција за одређено радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Правилник о садржини, начину вођења и 
обрасцу водне књиге, Правилник о садржини и об-
расцу захтева за издавање водних аката и садржи-
ни мишљења у поступку издавања водних услова 
и садржини извештаја за издавање водне дозволе) 
- провераваће се путем усмене симулације.

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резулта-
та, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људским 
ресурсима) - провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање компе-
тенција кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа - провераваће 
се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом 
на адресу: Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 
Београд, или се предају непосредно на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места”. 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 од 
10.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Об-
расцу пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима и Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
или у штампаној верзији на писарници Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Београд, Немањина бр. 22-26.

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

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

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

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

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

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између ос-
талог, да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то непходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и орибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиденција-
ма, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом биће 
позвани 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 доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министар-
ства. 

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спро-
вести, почев од 01. марта 2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени писаним путем 
на адресе које су навели у својим пријавама или 
путем e-mail адресе.

Провера општих функционалних компетенција, по-
себних функционалних компетенција, понашајних 
компетенција и интервју са комисијом ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, Палатa 
“Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
број 2 (источно крило), у просторијама Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Београд, Немањина бр. 22-26 и у просторијама 
Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 
бр. 2а. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се о да-
туму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (адресе или бројеве 
телефона или e-mail адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан за све који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци - Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао радни 
однос на неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, пола-
же државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисијa којu је 
именовао в.д. директора Републичке дирекције за 
воде. Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, на интернет презентацији Службе за уп-
рављање кадровима (www.suk.gov.rs) и на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном из-
дању огласа Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција („Службени гласник 
РС”, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за да-
вање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-5221/2020 од 8. јула 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Ми-
нистарство правде – Управа за извршење кривич-
них санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Раднo местo којe се попуњава: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕО-
ГРАДУ

1. Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење,  

у звању командир
4 извршиоца

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

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

Место рада: Београд, Бачванска 14

III Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити редни број 
радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум и 
место рођења, јединствени матични број грађана, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл-ад-
реса за контакт, контакт телефон, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
у степену стручне спреме прописане за радно место 
на које се конкурише, са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс, пријава мора да буде својеручно пот-
писана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о др-
жављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из 
суда да се против кандидата не води кривични по-
ступак за кривично дело које се гони по службеној 
дужности (не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 сте-
чено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за звање командир;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње – заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства правде, на 
следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Национална служба
за запошљавање
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Администрација и управа

Документа о чињеницама о којиме се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по за-
хтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучи-
вање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. 

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

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

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

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

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

IV Општи услови за рад на радном месту: Чла-
ном 45 став 1 Закона о државним службеницима 
прописано је да као државни службеник може да 
се запосли пунолетан држављанин Републике Ср-
бије који има прописану стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим прописом 
и правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у државном органу, ако му 
раније није престајао радни однос у државном ор-
гану због теже повреде дужности из радног односа 
и није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Посебни услови за рад на радном месту: Чла-
ном 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санк-
ција прописано је да се у радни однос не може при-
мити лице које је осуђено због кривичног дела које 
се гони по службеној дужности, лице против кога се 
води кривични 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 прописима 
којима је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана и по-
чиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове 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 поступка кандидати ће бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са наз-
наком „За јавни конкурс”.

VIII Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљко-
вић, тел. 011/363-1059 (радним данима од 12.00 до 
14.00 часова).

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

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду или 
од стране јавног бележника биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. Управа за извршење кри-
вичних санкција ће службеним путем вршити без-
бедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона 
о извршењу кривичних санкција. Обавештавају се 
кандидати да ће се документација враћати искљу-
чиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-Управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У ОБРЕНОВЦУ

Обреновац, Александра Аце Симовића 9а
тел. 011/8722-482

Тужилачки помоћник, виши 
тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, 
израђује нацрте поднесака тужилачких одлука, 
узима на записник кривичне пријаве, поднеске 
и изјаве грађана, врши под надзором и по упут-
ствима јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и другим 
прописима. 

Услови за рад на радном месту тужилачки 
помоћник – виши тужилачки сарадник у 
звању самостални саветник: стечено високо 
образовање на основним академским студијама на 
правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама на правном факултету у трајању од нај-
мање четири године, положен правосудни испит 
и најмање две године радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита и по-
требне компетенције за ово радно место. Општи 
услови за запослење за сва радна места: да је 
учесник конкурса држављанин Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у др-
жавном органу због теже повреде дужности рад-
ног односа, да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 
став 1 Закона о државним службеницима).

У изборном поступку конкурсна комисија ће прове-
рити опште и посебне функционалне компетенције и 
понашајне компетенције, након чега ће комисија оба-
вити разговор са кандидатима, по следећим фазама:

Провера општих функционалних компетен-
ција и то: организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити писаним 
тестом); дигитална писменост (провера ће се вр-
шити практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару); пословна 
комуникација (провера ће се вршити писаном си-
мулацијом). 

Посебне функционалне компетенције које 
ће се проверавати у изборном поступку су: 
посебна функционална компетенција у области 
рада управе у јавном тужилаштву (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са канди-
датом); посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта тужилачких од-
лука и других аката (провера ће се вршити писа-
ним тестом и разговором са кандидатом); посебна 
функционална компетенција за радно место тужи-
лачки помоћник – вештине управљања преткри-
вичним поступком (провера ће се вршити писаним 
тестом и разговором са кандидатом).
Након провере општих и посебних функцио-
налних компетенција спровешће се провера 
понашајних компетенција, и то: управљање 
информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет (проверу 
врши дипломирани психолог на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама). Након провере 
понашајних компетенција конкурсна комисија ће 
обавити интервју са кандидатом који подразумева 
разговор са кандидатом у циљу процене мотива-
ције за рад на радном месту и прихватања вред-
ности државних органа. Све наведене компетен-
ције конкурсна комисија ће проверити у року од 
два месеца, рачунајући од дана истека рока за 
пријаву на оглас по предметном конкурсу. База 
питања за проверу општих функционалних ком-
петенција биће објављена на интернет страници 
тужилаштва: https://ob.os.jt.rs. О датуму и месту 
провере функционалних компетенција кандидати 
ће бити накнадно обавештени, на начин на који су 
се одлучили да примају обавештења у вези са кон-
курсом. Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компетен-
ције искључују се из даљег изборног поступка. 

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Обре-
новцу, Александра Аце Симовића 9а, Обреновац.

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, 
Александра Аце Симовића 9а, Обреновац, са на-
знаком: „За јавни конкурс”.

Лица задужена за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Далиборка Новаковић, контакт те-
лефон: 011/8722-482.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Пријава на конкурс у државном органу садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке, адресу 
становања, телефон, електронску адресу, образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца пријаве 
који су услов за заснивање радног односа, пода-
так о знању рада на рачунару, податак о знању 
страног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, потребне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима.

Пријава на конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту ог-
ласа. Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници 
Основног јавног тужилаштва у Обреновцу https://
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ob.os.jt.rs или у штампаној верзији у просторијама 
Основног јавног тужилаштва у Обреновцу, Алек-
сандра Аце Симовића 9а, Обреновац. Приликом 
пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује на 
јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће оба-
вештен о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве на начин на који је у пријави 
назначио за доставу обавештења. Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији тужилашт-
ва према шифрама њихове пријаве.

Докази који се прилажу уз пријаву за кон-
курс су: писани доказ о знању рада на рачунару. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару биће ослобође-
ни провере компетенције „дигитална писменост”, 
осим ако конкурсна комисија одлучи да приложе-
ни доказ не може да се прихвати као доказ којим 
се кандидат ослобађа провере ове компетениције.
Остали докази које прилажу само кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); 
потврда да кандидату раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандидати 
који су радили у државном органу); диплома којом 
се потврђује стручна спрема; доказ о радном ис-
куству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство); уверење 
о положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који 
у остављеном року не приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на ад-
ресу наведену у огласу. Државни службеник који 
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или овереној фотокопији код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, 
као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. Доказе о испуњености ус-
лова за запослење који су садржани у службеним 
евиденцијама прибавља државни орган, осим ако 
кандидат не изјави да ће сам доставити потребне 
доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води евиденција по службеној дужности 
или да ће то кандидат учинити сам. Документа о 
којима се води евиденција по службеној дужнос-
ти су: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак, уверење да није 
осуђиван, уверење о положеном правосудном 
испиту. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Обреновцу – https://ob.os.jt.rs.

Трајање радног односа: За наведено радно ме-
сто радни однос се заснива на неодређено време.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање, на порталу е-Управе, као и на 
интернет презентацији и огласној табли Основног 
јавног тужилаштва у Обреновцу. Образац прија-
ве биће објављен на интернет страници Основног 
јавног тужилаштва у Обреновцу.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 
83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), 
члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 11 став 
1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19), За-
кључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-757/2021 
од 27.01.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Канцеларија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Београд, Катићева 14-16

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за финансијско-
документационе послове,  

звање млађи саветник
Сектор за правне, кадровске, 

финансијске и административне 
послове и сертификацију

1 извршилац

Опис послова: попуњава и доставља обрасце на-
длежним органима у прописаним роковима; при-
према документацију за исплату плата, одвоје-
ног живота од породице, службених путовања у 
земљи и иностранству; врши контролу података за 
исплату преузетих обавеза по основу реализације 
уговорених обавеза и усаглашавање са одобреним 
месечним квотама; припрема захтеве за преузи-
мање обавеза и захтеве за плаћања по преузетој 
обавези; припрема податке о присутности запос-
лених на раду ради обрачуна накнаде за превоз 
запослених на посао и са посла; врши обрачун 
путних трошкова за службена путовања у земљи; 
сарађује са Управом за трезор везано за техничко 
функционисање и рад у апликацији Ф-МИС програ-
ма; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне об-
ласти економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 1 година радног искуства 
у струци или најмање 5 година радног стажа у др-
жавним органима; као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

2. Руководилац групе за 
међународну сарадњу и промоцију, 

звање виши саветник
Група за међународну сарадњу и 
промоцију, Одељење за развој и 
координацију, Сектор за развој, 

међународну сарадњу и промоцију 
дигиталних, иновативних и креативних 

делатности
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира 
рад запослених у Групи; планира и израђује ини-
цијативе и предлаже мере за остваривање и по-
бољшање међународне сарадње и пословања на 
глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и 
креативне делатности; организује и надзире ре-
ализацију програма међународне сарадње и раз-
мене; прати активности државних органа који 
учествују у домаћој и међународној промоцији 
дигиталних, иновативних и креативних делат-
ности; контролише имплементацију маркетиншке 
и ПР стратегије за промоцију Србије као дестина-
ције кроз дигиталне, иновативне и креативне де-
латности; врши надзор над управљањем и радом 
платформе Србија ствара - Serbia Creates; обавља 
и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету; радно искуство у струци од најмање седам 
година; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада за сва радна места: Београд, Ка-
тићева 14-16

III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике 
Србије провераваће се путем теста (писмено);
– дигитална писменост провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседо-
вање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционалне компетенције за радно ме-
сто број 1

Посебна функционална компетенција за област 
рада – област рада финансијско-материјални 
послови (извршење буџета) – провераваће се пу-
тем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о Канцеларији за инфор-

Администрација и управа
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мационе технологије и електронску управу) – про-
вераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно ме-
сто – прописи из делокруга радног места (Закон о 
рачуноводству) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Посебне функционалне компетенције за радно ме-
сто број 2

Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења – основе управљања 
људским ресурсима – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област 
рада послови међународне сарадње и европских 
интеграција – познавање прописа ЕУ у контексу 
праћења усклађивања прописа Републике Србије 
са прописима и стандардима ЕУ – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно ме-
сто страни језик – Енглески језик ниво Б2 – прове-
раваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних коме-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Kaнцеларије за информационе технологије и елек-
тронску управу (www.ite.gov.rs). 

Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање ре-
зултата, оријентација ка учењу и променама, из-
градња и одржавање професионалних односа и 
савесност, посвећеност и интегритет, управљање 
људским ресурсима), провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и 
степена прихватања вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са Конкурсном ко-
мисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kан-
целарија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање из-
вршилачког радног места“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Ружица Нелки, телефон: 011/3340-737, 
од 10.00 до 13.00 часова, сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник на јавном 
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном кон-
курсу раније није престајао радни однос у држав-
ним органима због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора у 
трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подно-
шење пријава је 8 (oсам) дана и почиње да тече 
првог наредног дана од дана оглашавања у пе-
риодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Об-
расцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs и на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије и елек-
тронске управе: www.ite.gov.rs. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри у 
року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или на непосредно на адресу: 
Катићева 14-16, 11000 Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве која је доступна на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Канце-
ларије за информационе технологије и електронску 
управу: www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у 
пословним просторијама Канцеларије за информа-
ционе технологије и електронску управу, Катићева 
14-16, 11000 Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тес-
тирања опште функционалне компетенције – ди-
гитална писменост, неопходно да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави важећи сертификат, 
потврду или други доказ о познавању рада на ра-
чунару. Докази о познавању рада на рачунару се 
достављају у оргиналу или у форми оверене фо-
токопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања страног језика који је тражен кон-
курсом и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – страни језик, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је кандидат приложио уместо тестовне 
провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о др-
жављанству; оргинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
тражена стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акт из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство.)

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оргинал или 
оверену фотокопију решења о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради 
или решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној 
фотокопији. Законом о оверавању потписа, руко-
писа и преписа („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), прописано 
је да је јавни бележник надлежан и за оверавање 
потписа, рукописа и преписа за које је посебним 
законима који се примењују пре ступања наведе-
ног закона прописано да их оверава суд, односно 
општинска управа; да основни судови, односно 
општинске управе као поверени посао задржа-
вају надлежност за оверавање потписа, рукопи-
са и преписа почев од 01.03.2017. године; да ће 
изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, потписе, рукописе и 
преписе оверавати основни судови, судске једини-
це, као и пријемне канцеларије основних судова, 
односно општинске управе, као поверени посао и 
после 01.03.2017. године, а до именовања јавног 
бележника.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника или у општи-
ни или суду.

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

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), прописано је да у поступку који се по-
креће на захтев странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити из 
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција, 
односно да ли жели да Канцеларија за информа-
ционе технологије и електронску управу прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају 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 поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу: Канце-
ларија за информационе технологије и електрон-
ску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.

XI 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 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног др-
жавног стручног испита примају се на рад под ус-
ловом да предметни испит положе до окончања 
пробног рада (у року од 6 (шест) месеци од дана 
заснивања радног односа.

У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005 – 
исправка, 64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 
104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), прописано 
је да су кандидатима при запошљавању у држав-
ном органу, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на ос-
нову провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у об-
расцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести почев од 01.03.2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени путем поште 
на адресе које су навели у својим пријавама или 
путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Буле-
вар Михаила Пупина 2, II спрат, канцеларија 269, 
11070 Београд, Нови Београд. Интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у пословним прос-
торијама Канцеларији за информационе техноло-
гије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 
Београд. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или адресе), које наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Администрација и управа

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која 
је именована од стране директора Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу.

Предметни оглас објављује се на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма – www.suk.gov.rs на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу – www.ite.gov.rs на порталу 
е-Управе – www.euprava.gov.rs, на огласној таб-
ли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs и у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у предметном огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 9 став 3 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19), Уставни суд оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Ус-
тавни суд, Београд, Булевар краља Александра 15

II Радна места која се попуњавају:

1. Саветник Уставног суда  
– секретар одбора за уставне жалбе

Служба за поступке по уставним 
жалбама и жалбама, Стручна служба 

Уставног суда – четврта група положаја
1 државни службеник на положају

Опис послова: обавља стручне послове за по-
требе одбора за уставне жалбе; усклађује и ко-
ординира рад одбора; одговара за припрему и 
учествује у припреми предмета чије се разма-
трање на одбору предлаже; стара се о благовре-
меном достављању материјала председнику и 
члановима одбора: води записник на седници од-
бора и одговара за израду записника; поступа по 
закључцима одбора за уставне жалбе, контроли-
ше правилност тежине уставносудског предмета 
који се разматра на одбору, а коју је определио 
обрађивач предмета. Обавља и следеће посло-
ве: припрема, анализира и обрађује најсложенија 
уставноправна питања из делокруга рада Служ-
бе; води поступак у предметима за које Суд није 
надлежан; по налогу и овлашћењу судије извес-
тиоца, предузима радње у претходном поступку 
пред Судом; врши стручну обраду најсложенијих 
предмета из делокруга рада Службе и предмета 
у којима је потребно заузимање правних ставо-
ва Уставног суда и изграђивање судске праксе; 
проверава испуњеност процесних претпоставки 
за вођење поступка и одлучивање по уставним 
жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца на одлуку о престан-
ку функције, као и против других одлука Висо-
ког савета судства и Државног већа тужилаца, у 
случајевима прописаним законом, обрађује пред-
мете и учествује у припреми предлога одлука у 
предметима у тим поступцима; врши стручну об-
раду предмета по уставним жалбама и жалбама 
и учествује у припреми предлога одлука; учест-
вује у припреми предлога одлука у предметима у 
којима је обрађивач и припрема нацрте одлука, 
решења и других аката за Редакциону комисију 
и друга радна тела Суда; припрема извештаје, 
информације и друге аналитичке материјале о 
стању и проблемима остваривања уставности и 
законитости и анализе на основу којих Уставни 
суд указује Народној скупштини  на потребу пре-
дузимања мера ради заштите зајемчених права 
и слобода; припрема материјале и писма која 
Уставни суд упућује учесницима у поступку, др-
жавним и другим органима и организацијама; по 

налогу председника Уставног суда, секретара Ус-
тавног суда или руководиоца Службе учествује у 
изради нацрта општих аката које доноси Устав-
ни суд; учествује у припреми и раду саветовања, 
консултација и других активности Уставног суда; 
припрема информативно-аналитичке материјале 
из области уставно-судске заштите, као и предло-
ге и мишљења за потребе Уставног суда; обавља 
и друге послове у складу са закључцима Уставног 
суда и његових радних тела, као и друге послове 
по налогу секретара Уставног суда и руководиоца 
Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева сте-
чено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен пра-
восудни или државни стручни испит, најмање де-
вет година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим радним местима или 
пет година радног искуства на руководећим рад-
ним местима, као и компетенције за рад на радном 
месту.

2. Саветник Уставног суда за 
међународну сарадњу

Служба председника Уставног суда, 
Стручна служба Уставног суда - четврта 

група положаја
1 државни службеник на положају

Опис послова: организује и координира 
обављање стручних и других послова који се од-
носе на међународну сарадњу Суда, учешће пред-
седника Уставног суда и судија на међународним 
и регионалним скуповима, организовање и реали-
зацију студијских и других међународних посета 
председника Суда и судија и стара се о припреми 
материјала за учешће на овим скуповима; обавља 
стручне и друге послове који се односе на пријем 
страних делегација и страних представника; у 
сарадњи са другим службама припрема међуна-
родне, регионалне и билатералне скупове и сас-
танке које организује Суд; обавља послове који 
се односе на кореспонденцију и сарадњу Суда са 
Светском конференцијом о уставном судству, Кон-
ференцијом европских уставних судова, Европским 
судом за људска права, Венецијанском комисијом 
и другим међународним организацијама; обавља 
протоколарне послове (организација, контакти, 
сарадња, сусрети, састанци) са домаћим и стра-
ним делегацијама и представницима органа и ин-
ституција, за потребе председника Суда, судија и 
секретара Суда; стара се о реализацији пројеката 
и програма у сарадњи са домаћим и међународним 
организацијама и институцијама у области образо-
вања и усавршавања знања; припрема годишњи 
план међународне сарадње Суда и извештај о реа-
лизованим активностима из годишњег плана; пра-
ти и ажурира интернет презентацију Суда у делу 
који се односи на међународну сарадњу, обавља и 
друге послове по налогу председника и секретара 
Уставног суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева сте-
чено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни или државни стручни испит, најмање девет го-
дина радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две го-
дине на руководећим радним местима или пет го-
дина радног искуства на руководећим радним мес-
тима, као и компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Булевар краља Алек-
сандра 15

IV Услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

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

Провера општих функционалних компетен-
ција за радна места под редним бр. 1 и 2:
• организација и рад државних органа РС – прове-
раваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се писа-
ном симулацијом.

Напомена: У погледу опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете ва-
жећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ос-
лобођени тестирања компетенције – „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. 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 канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Уставног суда: www.ustavni.sud.rs, у менију Кон-
курси.

Провера посебних функционалних компе-
тенција за радно место под редним бр. 1: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера по-
себних функционалних компетенција и то:

• Посебна функционална компетенција за област 
рада – познавање прописа значајних за оствари-
вање надлежности Уставног суда у поступку, про-
вераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за област 
рада – израда реферата и нацрта одлука, решења 
и закључака у уставносудским предметима, прове-
раваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Устав Републике Србије, Закон о 
Уставном суду и Пословник о раду Уставног суда), 
провераваће се усменом симулацијом.

Провера посебних функционалних компе-
тенција за радно место под редним бр. 2:
• Посебна функционална компетенција за област 
рада – пословно-дипломатски протокол и дипло-
матска пракса, провераваће се усменом симула-
цијом.
• Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Устав Републике Србије, Закон о 
Уставном суду и Пословник о раду Уставног суда), 
провераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за радно 
место – знање енглеског језика (виши ниво), про-
вераваће се усменом провером путем разговора са 
кандидатом.

Напомена: у погледу посебне функционалне 
компетенције знање енглеског језика, ако по-
седујете важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању енглеског језика 
на траженом нивоу и желите да на основу њега 
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будете ослобођени провере знања страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу Знање страних језика 
који су тражени конкурсом*), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо усмене провере. 

Провера понашајних компетенција за радна 
места под редним бр. 1 и 2: 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 психометријским 
тестом и интервјуом базираним на компетенцијама.

Интервју са кандидатом и вредновање кан-
дидата за радна места под редним бр. 1 и 
2: Након провере компетенција Конкурсна коми-
сија ће са кандидатима обавити интервју у циљу 
процене мотивације за рад на радном месту у Ус-
тавном суду и прихватања вредности државних 
органа.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – листу „Послови“. 

VII Пријава на јавни конкурс: Заинтересовани 
кандидати подносе пријаве на конкурс на обрасцу: 
„Пријава на конкурс у државном органу“, који је 
доступан на интернет презентацији Уставног суда, 
www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси или у штам-
паној верзији у писарници Уставног суда, Београд, 
Булевар краља Александра 15. 

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: пи-
сани доказ о знању рада на рачунару и знању ен-
глеског језика виши ниво.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару, односно знању 
енглеског језика тражени ниво, биће ослобођени 
провере компетенције „Дигитална писменост“, од-
носно провере компетенције – знање енглеског 
језика, осим уколико Конкурсна комисија одлучи 
да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере 
опште компетенције „дигитална писменост“, од-
носно провере посебне функционалне компетен-
ције – знање енглеског језика.

VIII Остали докази које прилажу канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема која је наве-
дена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) / кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 

којом стручном спремом је стекао радно иску-
ство). Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси ре-
шење о распоређивању или премештају на рад-
но место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. 

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 фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. го-
дине у основним судовима, односно општинским 
управама. Фотокопије докумената које нису овере-
не од надлежног органа неће се разматрати.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) про-
писано је, поред осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, односно уверење о положе-
ном правосудном испиту.

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

IX Рок за подношење осталих доказа: Кан-
дидати који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу: Уставни 
суд, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15.

Лице које нема положен државни стручни испит 
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да 
пријави полагање тог испита у Министарству др-
жавне управе и локалне самоуправе и да Устав-
ном суду достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на јавни конкурс за 
попуњавање положаја.

X Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
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 25. фебруара 2021. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или елек-
тронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, по-
себних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма у Уставном суду, Београд, Булевар краља Алек-
сандра 15, а провера понашајних компетенција 

ће се обавити у Служби за управљање кадровима 
Владе Републике Србије.

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

XI Трајање радног односа: Рад на положају 
траје пет година.
XII Лице које је задужено за обавештења 
о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: 
Смиљана Стојиљковић, тел. 011/285-5188.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен об-
разац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на 
јавни конкурс се шаљу поштом (препорученом по-
шиљком) на адресу: Уставни суд, Београд, Булевар 
краља Александра 15 или предају непосредно у 
писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља 
Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс за 
попуњавање положаја“.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
и огласној табли Уставног суда, на порталу е-Уп-
раве, интернет презентацији и периодичном из-
дању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – ис-
правка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и чла-
на 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“ брoj 2/19) и Закључaка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-11841/2019 од 27. но-
вембра 2019. године и 51 број: 112-637/2020 од 29. 
јануара 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство државне управе и локалне самоупра-
ве, Београд, Бирчанинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за израду и праћење 
докумената јавне политике из 

области е управе, у звању саветник
Одсек за подршку развоју електронске 

управе, Одељење за стратешко 
планирање јавне управе, Сектор за 

јавну управу
1 извршилац

Опис послова: Координира израду и припрема 
предлоге докумената јавних политика у области 
електронске управе; припрема мишљења на пред-
логе докумената јавних политика овлашћених пред-
лагача; прати реализацију планираних реформских 
активности, координира прикупљање података, 
врши редовну обраду података и израду извештаја 
докумената јавних политика у области електрон-
ске управе; учествује у процесу вредновања ре-
ализације планираних реформских активности у 
области електронске управе; учествује у процесу 
успостављања механизама за праћење и коор-
динацију докумената јавних политика у области 

http://www.ustavni.sud.rs
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електронске управе; учествује у припреми међуна-
родних уговора, стратешких докумената у вези са 
процесом приступања Европској унији и пројеката 
из делокруга Одсека; израђује извештаје, анализе и 
информације из делокруга Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне од-
носно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 
3 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за послове личног 
статуса грађана са иностраним 
елементом, у звању саветник

Одељење за лични статус грађана, 
Сектор за матичне књиге и регистре

1 извршилац

Опис послова: Прати примену међународних 
уговора и колизионих норми о решавању сукоба 
закона са прописима других земаља у статусним 
стварима и надлежностима са међународним еле-
ментом које се односе на матичне књиге; учествује 
у пословима пружања стручне помоћи у примени 
међународних уговора, као и колизионих норми о 
решавању сукоба закона са прописима других зе-
маља у статусним стварима и надлежностима са 
међународним елементом и легализацијом исправа 
у међународном правном саобраћају имаоцима јав-
них овлашћења у вршењу послова матичних књига; 
остварује сарадњу са министарством надлежним за 
спољне послова ради пружања подршке у раду и 
примени прописа дипломатско-конзуларним пред-
ставништвима Републике Србије у иностранству у 
овој области; припрема мишљења о примени про-
писа о матичним књигама; учествује у припреми на-
црта решења по жалбама на првостепена решења 
имаоца јавних овлашћења у повереним пословима 
матичних књига и припреми одговора Управном 
суду на тужбе у управном спору против другостепе-
них решења Министарства у овој области; учествује 
у припреми нацрта решења о датим овлашћењима 
за обављање пословa матичара, односно замени-
ка матичара; учествује у припреми решења којима 
се омогућава трајни и непрекидни приступ подаци-
ма из извода из матичних књига; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења. 

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

Место рада: Београд.

3. Радно место за изградњу 
капацитета и стручно усавршавање 
запослених у државним органима, у 

звању самостални саветник
Одсек за изградњу капацитета и стручно 

усавршавање, Сектор за стручно 
усавршавање
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове надзора над ра-
дом Националне академије за јавну управу; припре-
ма захтеве за достављање извештаја и података о 
раду Националне академије за јавну управу и с тим 

у вези, сачињава информације о утврђеном стању 
извршавања надлежности и послова Националне 
академије за јавну управу; припрема инструкције 
којим се усмерава унапређење стања у области 
стручног усавршавања, као и анализе стања и ин-
формације са предлогом мера Влади за отклањање 
неправилности, односно унапређење извршавања 
послова Националне академије за јавну управу; 
остварује сарадњу са надлежним органима др-
жавне управе и другим државним органима ради 
праћења стања у области, анализира стање у об-
ласти и предлаже унапређење прописа у области 
стручног усавршавања; учествује у припреми пред-
лога, односно нацрта докумената јавних политика, 
праћењу примене закона и подзаконских прописа и 
припреми нацрта закона и предлога подзаконских 
прописа у области изградње капацитета и струч-
ног усавршавања у државним органима; учествује 
у остваривању међународне сарадње у области 
изградње капацитета и стручног усавршавања у 
државним органима, као и планирању, припреми 
и спровођењу пројеката који се финансирају из 
међународне развојне помоћи у области изградње 
капацитета и стручног усавршавања у државним 
органима; учествује у остваривању сарадње са ви-
сокошколским установама у вези са студентском 
стручном праксом и организовањем и спровођењем 
студентске стручне праксе у Министарству и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

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

Место рада: Београд.

4. Радно место за изградњу 
капацитета и стручно усавршавање 

запослених у органима јединица 
локалне самоуправе, у звању 

самостални саветник
Одсек за изградњу капацитета и стручно 

усавршавање, Сектор за стручно 
усавршавање
1 извршилац

Опис послова: Обавља стручне послове за пот-
ребе Савета за стручно усавршавање запослених 
у јединицама локалне самоуправе и с тим у вези, 
спроводи активности које се односе на припрему 
нацрта секторског програма континуираног струч-
ног усавршавања у јединицама локалне самоупра-
ве, предлога мишљења о посебним програмима 
стручног усавршавања у јединицама локалне са-
моуправе, предлога смерница и препорука Савета 
јединицама локалне самоуправе у вези са посеб-
ним програмима стручног усавршавања, предло-
га пословника о раду Савета и друге послове у 
складу са законом; спроводи активности утврђи-
вања потреба за стручним усавршавањем мати-
чара и других запослених у јединицама локалне 
самоуправе који обављају поверене послове из 
делокруга Министарства и сачињава извештај о 
потребама за стручним усавршавањем матичара 
и других запослених у јединицама локалне само-
управе који обављају поверене послове из дело-
круга Министарства; припрема и развија сектор-
ске посебне програме обуке матичара и других 
запослених у јединицама локалне самоуправе 
који обављају поверене послове из делокруга Ми-
нистарства и с тим у вези, остварује сарадњу са 
органима јединица локалне самоуправе; спроводи 
активноси организовања и спровођења донетих 
секторских посебних програма обуке матичара и 
других запослених у јединицама локалне самоу-
праве који обављају поверене послове из дело-
круга Министарства, обавља послове у вези са 
верификацијом и вредновањем спроведених сек-
торских посебних програма обуке матичара и дру-

гих запослених у јединицама локалне самоуправе 
који обављају поверене послове из делокруга Ми-
нистарства и води евиденције о овим програмима 
обуке; пружа подршку у имплементацији стандар-
да електронске управе, односно електронског по-
ступања и електронске комуникације у пословима 
у области изградње капацитета и стручног усавр-
шавања запослених у органима јединица локал-
не самоуправе у делокругу Министарства, као и 
изградњи и унапређењу информационог система 
који омогућава поступање електронским путем у 
наведеним пословима; учествује у припреми пред-
лога, односно нацрта докумената јавних политика, 
праћењу примене закона и подзаконских пропи-
са и припреми нацрта закона и предлога подза-
конских прописа у области изградње капацитета 
и стручног усавршавања запослених у органима 
јединица локалне самоуправе; учествује у оства-
ривању међународне сарадње у области изградње 
капацитета и стручног усавршавања запослених 
у органима јединица локалне самоуправе, као и 
планирању, припреми и спровођењу пројеката 
који се финансирају из међународне развојне по-
моћи у области изградње капацитета и стручног 
усавршавања запослених у органима јединица 
локалне самоуправе; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека. 

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

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:

Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, кандидатима при запошљавању у државни ор-
ган, под једнаким условима, доступна су сва радна 
места и избор кандидата се врши на основу про-
вере компетенција. Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и по-
нашајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом. Кандидатима који учествују 
у изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – прове-
раваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовању знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења  
интернета, обради текста и табела, табеларне кал-
кулације), ако кандидат поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених области, 
на траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на ра-
чунару), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетенција 
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могу се наћи на сајту Службе за управљање кадро-
вима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик ниво Б2) – про-
вераваће се писаним путем (тест).
2. Посебна функционална компетенција за об-
ласт рада студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација и ex анте и 
ex пост анализа ефеката јавних политика/прописа) 
– провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Документ јавне политике у области 
е-Управе – Програм развоја електронске управе у 
Републици Србији за период од 2020. до 2022. го-
дине са Акционим планом за његово спровођење) 
– провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада међународне сарадње и европских интегра-
ција (методологијa праћења, примене и извешта-
вања о ефектима потписаних међународних спора-
зума) – провераваће се писмено путем симулације. 
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правних послова (општи управни по-
ступак; посебне управне поступке) – провераваће 
се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о матичним књигама) – провераваће 
се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна фунционална компетенција за област 
рада нормативних послова (законодавни процес; 
припрема и израда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката (нацрта прописа, 
међународних уговора итд.)) – провераваће се пис-
мено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (релевантни прописи из делокруга 
радног места – Закон о државним службеницима и 
подзаконски прописи донети на основу овог зако-
на који ближе уређују питања у вези са стручним 
усавршавањем државних службеника) – провера-
ваће се писмено путем симулације.
3. Посебна фунционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (методологија 
припреме докумената јавних политика и формална 
процедура за њихово усвајање) – провераваће се 
усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна фунционална компетенција за област 
рада нормативних послова (законодавни процес; 
примена номотехничких и правно-техничких прави-
ла за израду правних аката (усаглашеност прописа 
и општих аката у правном систему)) – провераваће 
се писмено путем симулације.
2. Посебна фунционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (методологија 
припреме докумената јавних политика и формална 
процедура за њихово усвајање) – провераваће се 
усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место (релевантни прописи из делокруга 
радног места – Закон о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 
подзаконски прописи донети на основу овог зако-
на који ближе уређују питања у вези са стручним 
усавршавањем запослених у јединицама локалне 
самоуправе) – провераваће се усмено путем симу-
лације.

Напомена за раднo местo 1: Ако кандидат поседу-
је важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на траженом 
нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције знање страног језика, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних кометен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Ми-
нистарства државне управе и локалне самоуправе 
www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и ин-
тегритет) – провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
на адресу: Министарство државне управе и локал-
не самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд или 
се предају непосредно на писарницу Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанино-
ва 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” 
или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@
mduls.gov.rs. 
Напомена: Ако се пријава подноси електронским 
путем, на месту које је предвиђено за потпис уно-
си се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву 
потписује пре почетка прве фазе изборног поступ-
ка.

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, 
тел: 011/26-86-855 од 9.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Об-
расцу пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима и Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе или 
у штампаној верзији на писарници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бирчанино-
ва 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учест-
вује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што комисија 
састави списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак. Подносилац пријаве се оба-
вештава о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. 
пропис) прописано је, између осталог, да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са законским ро-
ковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима садржа-
ним 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, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да кандидат у делу 
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, 
која се разликују у погледу тражених доказа о ду-
жини 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 сте-
чено радно искуство), дужни су да их доставе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних места 
на која конкуришу. 

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

XII Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-



Бесплатна публикација о запошљавању 2110.02.2021. |  Број 920 |   

Администрација и управа

ве, 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 25. фебруара 
2021. године, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2. (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција обавиће 
се у просторијама Министарства државне управе 
и локалне самоуправе или Службе за управљање 
кадровима о чему ће кандидати бити обавештени, 
а Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у 
просторијама Министарства државне управе и ло-
калне самоуправе. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или email адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилач-
ко радно место, може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у прописаном року. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на не-
одређено време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време а који нема 
положен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар државне управе и локалне са-
моуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa државне управе и локалне самоуправе, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за за-
пошљавање.

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

КРАГУЈЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-132

Службеник за студијско-аналитичке 
послове у области израде и 

спровођења програма и пројеката 
локалног економског развоја, 
стварање и одржавање базе 
података, у звању саветника

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о локалној самоуправи, Закона о привред-
ним друштвима и Закона о Агенцији за привредне 
регистре – усмено; познавање рада на рачунару 
(MS Office) – практична провера (рад на рачунару); 
вештина комуникације – усмено.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска уп-
рава општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком: „Кон-
курсној комисији за попуњавање радног места”.

Услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу, органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повреде 
дужности из радног односа, да није правноснажно 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за рад у државним ор-
ганима, оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у којем периоду је стечено рад-
но искуство), уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци – издато од надлежне полицијске упра-
ве, оверену изјаву под кривичном и материјалном 
одговорношћу да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе због 
теже повреде дужности из радног односа, изјава у 
којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена у општини, суду или код јавног 
бележника.

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

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, о месту, датуму и времену прове-
ре стручних оспособљености, знања и вештина 
које се вреднују у изборном поступку биће оба-
вештени на контакте (бројеве телефона и елек-
тронске поште) које наведу у својим пријавама.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Луковић Стеван, телефон: 034/510-132.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, органу аутономне по-
крајине или јединице локалне самоуправе подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада, односно у року од шест месеци од заснивања 
радног односа. Неблаговремене, недопуштене, не-
разумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду или 
од стране јавног бележника биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране начелника Општинске управе општине Кнић. 
Овај оглас објављује се на веб-страници општине 
Кнић, www.knic.rs.Краљево

Посао се не чека, 
посао се тражи

ЛЕСКОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа 
Јабланичка 65

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште ус-
лове утврђене законом: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да није осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном орга-
ну. Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне 
услове: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство од четири годи-
не, од чега најмање две године на руководећим 
пословима; активно знање најмање једног стра-
ног језика. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи следећу документацију: предлог програма 
рада за наредни мандатни период од 4 године; 
биографију са наводима о досадашњем радном 
искуству, потписану од стране подносиоца; ди-
плому или уверење о стеченој високој стручној 
спреми у складу са наведеним условима (овере-
на фотокопија); доказ о радном искуству (по-
тврда, уговор); оверену фотокопију индекса из 
кога је видљиво да је кандидат положио испи-
т/е из страног језика или сертификат о актив-
ном знању страног језика; уверење/извод из 
казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова РС; уве-
рење надлежног суда да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова 
директора (оба не старија од 6 месеци од дана 
објављивања јавног конкурса, оригинал); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
објављивања јавног конкурса); фотокопија / 
испис личне карте. Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” и на веб-сајту и огласној 
табли Туристичке организације општине Мед-
веђа. Пријаву на конкурс са доказима поднети 
препорученом пошиљком или лично на адресу: 
Туристичка организација општине Медвеђа, Ја-
бланичка 65, 16240 Медвеђа, у затвореној ко-
верти са назнаком: „Не отварати – пријава по 
јавном конкурсу за именовање директора Ту-
ристичке организације Медвеђа”. Јавни конкурс 
расписује и спроводи Управни одбор Туристичке 
организације општине Медвеђа. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или фотокопији овереној 
код надлежног органа. Управни одбор је дужан 
да у року од 30 дана од завршетка конкурса ут-
врди предлог кандидата за директора и достави 
га оснивачу. Неблаговремене, непотпуне, недо-
пуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији оверене у општини 
или суду неће бити разматране. Управни одбор 
исте одбацује Закључком против кога се може 
изјавити жалба, али она не задржава извршење 
Закључка. Све додатне информације од значаја 
за спровођење конкурса могу се добити путем 
телефона: 016/891-348, особа за контакт Ми-
рослав Павловић, или путем имејла: office@
tomedvedja.org.rs.
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Трговина и услуге

„ЕУДОРА” ДОО
Земун, Трг Бранка Радичевића 4

тел. 060/3359-250
e-mail: a.ostojic@drgilbert-centar.com

Кол-оператер
10 извршилаца

Опис посла: продаја путем телефона.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 
минимум пет година на истим или сличним послови-
ма. Трајање конкурса: до попуне. Особа за контакт: 
Ања Остојић.

„LUSS TEXTILE”
ДОО ДРАГАНИЋИ

Драганићи, Драганићи 77 A
тел. 062/512-221

e-mail: s.lukovic@lusstextile.com 

Шивач
обука на захтев послодавца

120 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на квалификације, пожељно 
искуство у шивењу.

Врста запослења: Послодавац ће конкурисати за 
програм обуке за познатог послодавца. Најуспеш-
нији полазници који успешно заврше обуку засни-
вају радни однос. Могу конкурисати кандидати из 
Краљева, посебно Лепосавића, Рашке и Новог Па-
зара.

Кандидати који успешно прођу процес обуке и до-
бију запослење, први уговор заснивају на одређено 
време (3 месеца). Пред истек првог уговора врши 
се евалуација радника и у зависности од резултата 
уговор се продужава на још 3 месеца. Процес се 
наставља док радници који су остварили одличне 
перформансе добијају уговор на неодређено време.

ОСТАЛО: Место рада: Драганићи. Обезбеђен пре-
воз. Трајање конкурса: 28.02.2021. године. Особа 
за контакт: Сара Луковић.

WAGEN INTERNATIONAL DOO
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 102

e-mail: hr@wint.rs

Продавац ауто-делова
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, саобраћајне, машинске и тр-
говачке струке; познавање ауто-делова; напредно 
познавање рада на рачунару, рад у електронском 
каталогу за претрагу ауто-делова; пожељно радно 
искуство у продаји минимум годину дана. Рад у сме-
нама. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
конкурс слати на e-mail: hr@wint.rs.

UR „MAMAS FOOD“
11000 Београд, Зелени венац 1

тел. 065/4199-000

Радник у грилу
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без об-
зира на занимање. Заинтересовани кандидати тре-
ба да пошаљу CV на e-mail: mamasfoodserbia@gmail.
com или да се јаве на наведени број телефона. Рок 
за пријављивање: 09.04.2021. 

„ЕМПАРИОН МР“ ДОО
18000 Ниш

Драгољуба Јовановића Драже 1

Ауто-механичар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: машинска школа, без обзира на занимање, 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на имејл-адресу: autocentarradic@gmail.com 
или се јављају на контакт телефоне: 062/507-403 
и 066/322-331. Рок за пријаву: 01.03.2021. године.

СЗТР ЗЛАТАРА „ЈАНКОВИЋ“
СРБОЉУБ ЈАНКОВИЋ ПР НОВИ САД

тел. 021/6301-848
e-mail: zlatarajankovic@gmail.com

Златар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком за-
нимању, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Јављање кандидата 
на број телефона: 060/5315-700. Рок за пријављи-
вање је 03.03.2021.

„JUGOFRIGO COOP“ DOO MAČKAT
31311 Бела Земља
тел. 064/6704-900

e-mail: jugofrigo@mts.rs

Продавац
са местом рада на Белој Земљи

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V степен, основна информатичка 
обука. Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/670-4900, особа за контакт: Родољуб Љубоје-
вић. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Медицина

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ

ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слободе бб

тел. 034/6312-306

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
13.01.2021. године и на интернет презентацији Ми-
нистарства здравља РС и интернет презентацији За-
вода, мења се у погледу броја извршилаца за радно 
место: лекар опште медицине у екипи хитне меди-
цинске помоћи, тако што уместо: два извршиоца, 
треба да буде један извршилац.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац
Змај Јовина 32

тел. 034/366-530

Дипломирани економиста 
(специјалиста струковни 

економиста) за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и следеће услове, и то: 
високо образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, од-
носно специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, на основним студија-

ПИРОТ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Технички секретар
Опис радног места: Припремање материјала, за-
казивање и вођење евиденције састанака, рокова 
и обавеза руководиоца, дистрибуирање службе-
не поште и других докумената, пружање подршке 
у обради података из делокруга рада, ради друге 
послове по налогу директора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворого-
дишњем трајању; радно искуство најмање 5 година 
на истим или сличним пословима. Рок за пријаву: 
10 дана од дана објављивања огласа у периодич-
ном издању организације надлежне за послове за-
пошљавања. Контакт особа за давање обавештења: 
Филип Филиповић, бр. телефона: 060/8979-576. На-
чин подношења пријаве: лично или путем поште на 
адресу Спортски центар Пирот, Таковска 24, 18300 
Пирот. Садржина пријаве: лични подаци кандида-
та, адреса пребивалишта или боравишта кандида-
та, контакт подаци (број телефона и имејл-адреса), 
кратка биографија. Напомена: пријава се подноси 
писано у слободној форми. Докази који се прилажу 
уз пријаву: уверење о држављанству, диплома сте-
ченог образовања, уверење о радном искуству (на-
помена: наведене доказе доставити у оригиналу 
или овереној фотокопији). Провера знања и вешти-
на кандидата обавиће се у просторијама Спортског 
центра Пирот, у року од 5 дана од дана истека огла-
са о конкурсу у периодичном издању организације 
надлежне за послове запошљавања. Начин прове-
ре кандидата: кандидатима се постављају питања 
о познавању прописа из области канцеларијског 
пословања. Након тестирања бира се кандидат са 
најбољим резултатом.

УЖИЦЕ

„ЗЛАТИБОР-ГАС“ ДОО  
ЗЛАТИБОР

Тржни центар бб, Златибор
e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Директор
УСЛОВИ: VII степен машинске струке, пребива-
лиште на територији Републике Србије, пожељ-
но поседовање лиценце, да има најмање 5 годи-
на радног искуства на руководећим пословима, да 
није кривично кажњавано и да се против њега не 
води кривични поступак. Пријава треба да садржи 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, подат-
ке о радном искуству са кратким описом послова, 
податке о стручном усавршавању и податке о по-
себним облицима знања. Уз пријаву са биографијом 
доставити: 1. копију дипломе о стеченом образо-
вању и лиценцама, под условом да их поседује, 2. 
доказ о радном искуству на руководећим пословима 
у трајању од најмање 5 година, 3. доказ да није 
кривично кажњавано и да се против њега не води 
кривични поступак. Рок и начин достављања прија-
ве: пријаве са биографијом и доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на маил оснива-
ча: office@mppjedinstvo.co.rs или поштом на адресу 
МПП „Јединство” АД, Првомајска бб, Севојно. Рок 
за достављање пријава је 15 дана од оглашавања.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање од 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару; најмање 5 
година радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на оглас са биографијом, адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; доказ о радном искуству 
у струци; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених или венчаних уколико је канди-
дат променио презиме; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, не старије од 6 месеци; 
уверење суда да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци; уверење полицијске уп-
раве да кандидат није осуђиван, не старије од 6 
месеци. Оглас је објављен и на интернет страни-
ци Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.
rs). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији ”Послови” На-
ционалне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних по-
датака 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 здравственој 
способности за послове које ће обављати и фо-
токопију личне карте. Пријаве на оглас слати на 
горе наведену адресу.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу  

и у специјалистичкој амбуланти

УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен), спе-
цијализација из физикалне медицине и рехабили-
тације, положен стручни испит, лиценца, искуство у 
раду са полупокретним и непокретним пацијентима.

Виши физиоптерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа – струковни фи-
зиотерапеут (VI степен), положен стручни испит, 
радно искуство са полупокретним и непокретним 
пацијентима.

Медицинска сестра техничар
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IVстепен), 
положен стручни испит, искуство у раду са полу-
покретним, непокретним пацијентима је предност.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме – пословођа
УСЛОВИ: средње образовање/ВКВ, радно искуство 
на пословима пословође.

Техничар одржавања одеће  
– крпач

УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство на 
пословима крпача је предност.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом, неоверене фотокопије дипломе о 
завршеној школи, положеном стручном испиту. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се преко поште у затвореним ковертама на наве-
дену адресу клинике: Правна служба, са назнаком 
„Пријава за оглас”, са навођењем радног места за 
које се конкурише или на имејл: kadrovska.sluzba@
rehabilitacija.rs. С обзиром да је Влада РС донела 
одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-COV-2 није дозвољена лична доста-
ва пријаве у просторијама клинике. Пријаве мо-
рају да буду примљене у Клиници најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење прија-
ва до 14.00 часова, без обзира на начин доста-
ве. Пријаве које буду примљене у Клиници после 
истека дана и сата наведеног у овом огласу сма-
траће се наблаговременим и неотворене ће се вра-
тити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
КРАГУЈЕВАЦ

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

Лабораторијски техничар
(IV степен), на одређено време  

од 6 месеци, пробни рад 3 месеца
6 извршилаца

Педијатријски техничар
(IV степен), на одређено време  

од 6 месеци, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

РТГ техничар
(VI степен – 180 ЕСПБ), на одређено 

време од 6 месеци, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
(IV степен), на одређено време  

од 6 месеци, пробни рад 3 месеца
20 извршилаца

Фармацеутски техничар
(IVстепен), на одређено време  

од 6 месеци, пробни рад 3 месеца

Физиотерапеут
(IV степен), на одређено време  

од 6 месеци, пробни рад 3 месеца

Струковни / виши физиотерапеут
(VI степен, 180 ЕСПБ), на одређено 

време од 6 месеци, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног од-
носа 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 организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа за сле-
деће послове је: за радна места физиотерапеута 
(IV степен) и струковног / вишег физиотерапеу-
та (VI степен, 180 ЕСПБ) радно или волонтерско 
искуство у здравственој установи. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за медицинске техничаре / сестре са 
средњом школском спремом за радно место; уве-
рење о положеном стручном испиту одговарајућег 
профила; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом; кандидати који имају радно иску-
ство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране 
надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да дос-

тави: лекарско уверење 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 пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уверење на-
длежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за 
рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу) за рад-
но место. Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министар-
ства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно на-
значити за које се радно место конкурише: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно место 
_______ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДАРИНКА ЛУКИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 8

Возач у санитетском превозу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: средње образовање III/IV степен стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије; посебна 
здравствена способност за професионалног возача; 
да није осуђиван и да се против кандидата не води 
кривични поступак.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију 
(CV), диплому о завршеном школовању, уверење 
о посебној здравственој способности за професио-
налног возача, фотокопију дозволе за управљање 
Б категоријом, уверење да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), уверење да се против 
канидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), доказ о радном искуству на радном 
месту професионалног возача уколико га канди-
дат поседује у ком случају такви кандидати имају 
предност у доношењу одлуке. Кандидати који су 
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Уколико се докумен-
та достављају у виду фотокопије (изузев возачке 
дозволе), потребно је да буду оверена од стране 
овлашћеног органа. Овера фотокопије докуме-
ната не сме бити старија од 6 месеци. Оглас се 
објављује и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Пријаве на оглас се могу под-
нети лично у Дому здравља „Др Даринка Лукић” 
Коцељева, сваког радног дана од 7 до 15 часо-
ва или послати препорученом поштом на адресу: 
Дом здравља „Др Даринка Лукић”, Немањина 8, 
15220 Коцељева, са назнаком „За оглас”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене
пробни рад од шест месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинеко-
логије и акушерства, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, лиценца, едукација (курс) из 
цитологије, колпоскопије и школом ултразвука; 
најмање три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Пријаве са кратком би-
ографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко 
писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем 
спрату, у Булевару маршала Толбухина 30. Кан-
дидати су дужни да на пријави назначе за који 
конкурс подносе пријаву. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Од-
лука о избору ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља поред писарнице на трећем спра-
ту, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем.

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад од шест месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора ме-
дицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, у Булевару 
маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на 
пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице на 
трећем спрату, у Булевару маршала Толбухина 30, 
Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад од шест месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, 
стручни испит, положен специјалистички испит; 
најмање три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Пријаве са кратком би-
ографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко 
писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем сп-
рату, у Булевару маршала Толбухина 30. Кандида-
ти су дужни да на пријави назначе за који конкурс 
подносе пријаву. 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. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 

огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице на трећем спрату, Булевар марша-
ла Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат 
ће бити лично обавештен телефонским путем.

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле 

на одређено време до три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора ме-
дицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, у Булевару 
маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на 
пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице на трећем 
спрату у Булевару маршала Толбухина 30, Нови Бе-
оград. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 
специјалиста оториноларинголог

пробни рад од шест месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста ото-
риноларинголог, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба бр. 3), на трећем спрату у Булева-
ру маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни 
да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у огласним новинама Националне службе за за-
пошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Одлука о из-
бору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице на трећем спрату у 
Булевару маршала Толбухина 30, Нови Београд. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен те-
лефонским путем.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста офталмолог
пробни рад од шест месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офта-
лмолог, стручни испит, положен специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фотокопије) пре-
дају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 
3) на трећем спрату, у Булевару маршала Толбу-
хина 30. Кандидати су дужни да на пријави на-
значе за који конкурс подносе пријаву. 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 дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Одлука о избору ће бити објављена на 

огласној табли Дома здравља поред писарнице на 
трећем спрату у Булевару маршала Толбухина 30, 
Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

пробни рад од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег смера, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре – технича-
ра. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, у Булева-
ру маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни 
да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у огласним новинама Националне службе за за-
пошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Одлука о из-
бору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице на трећем спрату у 
Булевару маршала Толбухина 30, Нови Београд. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен те-
лефонским путем.

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

са пробним радом од шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, педијатријског смера, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре – тех-
ничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, у Буле-
вару маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни 
да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице на 
трећем спрату у Булевару маршала Толбухина 30, 
Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фотокопије) пре-
дају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 
3) на трећем спрату, у Булевару маршала Толбу-
хина 30. Кандидати су дужни да на пријави на-
значе за који конкурс подносе пријаву. 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице на трећем 
спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Бео-
град. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу  
замене до повратка радника  

са боловања, за потребе  
Одсека за образовну делатност  

и едукацију запослених

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; положен стручни испит; 
познавање рада на рачунару; познавање најмање 
једног светског језика; лиценца. Кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију 
лиценце; фотокопију радне књижице или другог до-
каза о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); 
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волоти-
рању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморанду-
му, времену проведеном на раду и оценама рада 
кандидата, уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра  
– техничар

на осталим болничким одељењима, 
Дневна хематолошка болница, на 

одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа – педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице или другог до-
каза о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из ог-
ласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно об-
разовање или способљеност, дужина трајања шко-
ловања и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се примају. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком рад-
ног места за које се конкурише. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11060 Београд – Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој делатности
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог,  
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: медицински факултет 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализација 
из неуропсихијатрије или психијатрије; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из неуропсихијатрије или психијатрије; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине; познавање рада 
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење).

Опис послова: Врши психијатријску експорацију 
и обраду пацијента, примењује савремене мето-
де дијагностике и терапије у збрињавању пси-
хијатријских стања; предлаже медикаментозну и 
другу терапију у извештају о здравственом стању 
пацијента; обавља индивидуални психотера-
пијски третман; води медицинску документацију 
о свом раду; учествује у раду стручног тима на 
нивоу одељења; сарађује са здравственим и дру-
гим установама у решавању психијатријских про-
блема; фактурише здравствене услуге које пру-
жа; обавља и све друге послове из домена своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и на-
челника службе којима је одговоран за свој рад.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке 
на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, физио-
терапеутски смер; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
физиотерапеутски смер; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању ви-
шег, односно струковног физиотерапеута; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Опис послова: спроводи самостално терапеут-
ске процедуре из области физикалне медицине 
и рехабилитације (хидротерапија, електротера-
пија, кинезитерапија, парафинотерапија, киро-
терапија), на основу налога доктора медицине 
специјалисте за област физикалне медицине и 
рехабилитације и о томе води прописану меди-
цинску документацију; надзире и контролише рад 
физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у 
вези хигијене просторија за физикалну терапију, 
опреме, медицинске одеће и сл.; спроводи кон-
тинуирани надзор процеса статистичког извешта-
вања; учи и мотивише пацијента да се правилно 
служи помагалима; прати пацијентово стање и 
напредак; прилагођава програм физиотерапије у 
складу са напретком пацијентовог стања; подсти-
че и подучава пацијента за самостално извођење 
вежби. врши процену обима покрета, мери обим 
и дужину екстремитета, врши остала антропо-
метријска мерења, врши процену држања, хода, 
физичких активности са аспекта могућности, 
издржљивости, координације, експоненцијалне 
струје, магнетотерапија, галванизација и елек-
трофореза лекова, дијадинамичне интерферентне 
струје, УЗ, сонофореза, ИР, УВ зраци, вибрациона 
масажа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у 
оквиру кинезитерапијског третмана, корективне 
вежбе деформитета кичменог стуба и стопала код 
деце, третман посттрауматских стања, третман 
централних и периферних неуролошких лезија, 
респираторне вежбе, јачање абдоминалне и па-
равертебалне мускулатуре, терапија парафином, 
крио терапија, процењује равнотежу у свим по-
ложајима (квалитет, реакција равнотеже), врши 
процену стања и развоја моторике, користи спе-
цијалне тестове намењене посебним патолош-
ким стањима, скупинама итд., прави адекватан 
терапијски програм, поштује контраиндикације 
и елементе дозирања, а у складу са општим фи-
зијатријским планом лечења, контролише стање 
пацијента и свој програм уз допуну и корекцију, 
учествује у тиму за оспособљавање пацијента и 
за оцену радне способности, води стручну доку-
ментацију о пацијенту, обавља административне 
послове у свом домену рада, фактурише здравс-
твене услуге које пружа, обавља и друге посло-
ве из домена своје струке по налогу непосредног 
руководиоца за свој рад одговоран је одговорном 
физиотерапеуту, непосредном руководиоцу и на-
челнику службе.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника, пробни рад 3 

месеца

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

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника и по-
пулације, учествује у превентивним прегледима, 
скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши 
примарну обраду ране/завој и по потреби ком-
пресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони 
завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инха-
лације, инфузија, врши апликовање хуманог иму-
ноглобулина и других лекова, инцизија, транспорт-
ну имобилизацију, обраду опекотина, испирање 
уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у 
амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и 
стану болесника, прати болесника до болнице, по 
налогу лекара, врши требовање и набавку ампу-
лираних лекова и инструмената. Контролише рок 
трајања лекова и санитетског материјала и контро-
лише хладни ланац лекова, ради са компјутерима 
и видео-терминалима, обавља послове на пријему 
пацијената, наплата партиципације у складу са про-
писима и слично, одговорна је за правилно вођење 
медицинске документације, фактурише здравстве-
не услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и 
залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског 
материјала, учествује у изради извештаја, учествује 
у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, 
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично 
и телефоном, врши стерилизацију инструмената, 
обавља дезинфекцију радног простора у интер-
венцијама, превијалишту и ординацији, разврста-
ва 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 медицин-
ској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – стоматолошки фа-
култет на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора сто-
матологије, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење), по потреби 
едукација из дечије превентивне стоматологије и 
две године рада у струци.

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегле-
де из области своје струке, сарађује са докторима 
специјалистима, лечи обољења уста и зуба, врши 
екстракцију зуба, врши заустављање постекстрак-
ционих крварења и инцизију апсцеса, пломбира 
зубе, врши читање Рö филмова, заједно са меди-
цинском сестром одговоран је за уредно вођење 
медицинске документације и за уредност свог рад-
ног места, обавезан је да рационално троши леко-
ве и остали потрошни материјал, спроводи здрав-
ствено-васпитни програм, по потреби ради послове 
описане код доктора специјалисте за стоматолош-
ку протетику, обавља систематске прегледе уста и 
зуба деце и омладине у ординацији и на терену са 
израдом извештаја, сарађује са педијатрима, врши 
здравствено васпитање деце и омладине путем 
разговора предавања и демонстрација, врши са-
нацију сталних молара пре уписа у основну школу, 
испуњава стручно медицински план рада, ради све 
остале послове из домена своје струке, за свој рад 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 920 | 10.02.2021.26

Медицина

одговоран је непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

Мајстор одржавања објеката, 
опреме и возила

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен 
стручне спреме, изузетно: основно образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б ка-
тегорије.

Опис послова: врши све мање основне поправке у 
објекту у оквиру својих способности и знања, само-
иницијативно, на захтев руководиоца објекта и одго-
ворне сестре и по издатом радном налогу од стране 
шефа Одељења одржавања, врши израду потребних 
браварских делова и склопова, обавља све послове 
везане за одржавање, оправку и израду нових ин-
сталација на централном грејању и котларницама, 
по потреби обавља и послове ложача и домара у 
котларницама Дома здравља, обавља послове одр-
жавања возила, обавља и друге послове из домена 
своје делатности по налогу непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за здравствену заштиту 

жена, пробни рад 3 месеца

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

Опис послова: давање ињекција ИМ и СК, туширање 
ерозија, припрема материјала и прибора за рад 
(прање инструмената и припрема за стерилизацију), 
стерилизација инструмената, вођење порођаја на 
терену, бави се здравствено-васпитним радом, ради 
ЦТГ код трудница, асистирање лекару при интер-
венцијама, узимање материјала за анализе, сви 
административни послови у вези са медицинском 
документацијом, дневна и месечна рекапитулација 
медицинског рада, праћење евиденција пружања 
здравствене заштите, дневна и месечна рекапиту-
лација утврђених обољења и стања, пријава хро-
ничних обољења, ради и остале медицинске и ад-
министративне послове по налогу одговорне сестре, 
бојење препарата по методи ПА, преглед ВС на сте-
пен чистоће, обавља послове психофизичке припре-
ме трудница за порођај, припремање материјала за 
цитолошке препарате, фактурише пружене здрав-
ствене услуге, за свој рад одговорна је одговор-
ној сестри, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе, ради све остале послове из своје струке по 
налогу одговорне сестре, непосредног руководиоца 
и начелника службе којима је одговорна за свој рад.

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог, 

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине, познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење).

Опис послова: организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризика 
за настанак болести, односно, на спровођењу скри-
нинг програма у складу с посебним програмима до-
нетим у складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење пације-
ната, указује хитну медицинску помоћ, упућује па-

цијента у одговарајућу здравствену установу према 
медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента, прописује лекове и ме-
дицинска средства, спроводи здравствену заштиту 
из области менталног здравља у смислу превенције 
у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике 
поремећаја, упућивања на специјалистичко-консул-
тативни преглед, прописивање препоручене тера-
пије и упућивање на виши ниво здравствене зашти-
те, у поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни 
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора 
медицине специјалисте одговарајуће гране меди-
цине 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 коми-
сијама и на посебним програмима, издаје стручно 
мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на 
службени захтев код одређених случајева болести 
и повреда, у стручном раду је самосталан и одгово-
ран за координаторни рад у својој јединици, прати 
и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру 
акредитацијских стандарда, обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одгово-
ран за свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, 
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно на-
значити за које радно место се конкурише.Резулта-
ти огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац  

Косовска 16

1. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство 
у Служби за економске послове, на 
одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, знање рада на рачунару. Кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фо-
токопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), изјаву или 
доказ о познавању рада на рачунару.

2. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати 
подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована, фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења из-
дати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 

пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће за-
кључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са 
називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, искључиво поштом а на адресу: Општа 
болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад на Одељењу неонатологије у 

Служби за гинекологију и акушерство са 
неонатологијом, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби микробиолошке 

дијагностике, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине. 

3. Доктор медицине
за рад у Служби за хирургију, пробни 

рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине. 

4. Доктор медицине
за рад у Служби за анестезиологију и 

реаниматологију, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине. 

5. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима, пробни рад од 

3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног ис-
куства у звању доктора медицине.

6. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке дијагностике при 
Заједничким медицинским пословима, пробни рад 
од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, смер за РО 
техничара, VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; ли-
ценца; најмање шест месеци радног искуства у на-
веденом звању. 

7. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапе-
утског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; 
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најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

8. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за 

рад на Одељењу за стационарно лечење 
Служба за педијатрију, пробни рад 3 

месеца

УСЛОВИ: средња мед. школа општег или пе-
дијатријског смера, IV степен, стручни испит; ли-
ценца; најмање шест месеци радног искуства у на-
веденом звању.

10. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за 

рад на Првом одељењу – Хируршка 
инфекција и колоректална хирургија у 
Служби за хирургију, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању.

11. Гинеколошко-акушерска сестра – 
бабица у породилишту

у Одељењу акушерства Службе 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, пробни рад од 3 месеца 

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

12. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, пробни рад од 
3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабо-
раторијског техничара, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења из-
дати на девојачко презиме), оверену фотокопију ли-
ценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. По-
даци 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 од-
нос. Уколико изабрани кандидат не достави наведе-
на документа у остављеном року, са њим се неће за-
кључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у за-
твореној коверти, са назнаком “За оглас”, са називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише, 
искључиво поштом на адресу: Општа болница Кру-
шевац, Косовска 16, 37000 Крушевац. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство у 
Служби за економске послове, пробни 

рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, знање рада на рачунару.

2. Возач санитетског возила
у болничким установама за рад у Одсеку 

за санитетски транспорт пацијената 
у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима, пробни рад 3 

месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије. 

3. Возач возила Б категорије
за рад у Одељењу за послове 

безбедности, телефонске централе 
и унутрашњег транспорта у Служби 

за техничке, помоћне и друге сличне 
послове, пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе, во-
зачка дозвола Б категорије.

4. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, пробни рад 
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

5. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад у Одељењу 
за одржавање хигијене објеката и 

простора у Служби за техничке, помоћне 
и друге сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, пробни рад 

3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. 

Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), изјаву или доказ о 
познавању рада на рачунару.

Кандидати за радно место 2 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована, фотокопију возачке дозволе 
Б категорије, фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме). 

Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе или оверену фо-
токопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли са потврдом о радном искуству на наведеним 
пословима, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фо-
токопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су ди-
пломе или уверења издати на девојачко презиме).

Кандидати за радна места од 4 и 5 подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипова-
на), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати на 
девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће за-
кључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву доста-
вити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” 
са називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише искључиво поштом на адресу: Општа 
болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до 31.03.2021. 
године

2 извршиоца

УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Мерошина, усло-
ви за заснивање радног односа су: IV степен стручне 
спреме, стручни назив медицинска сестра – техничар; 
положен стручни испит; важећа лиценца КМСТС. За-
интересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеној школи; 
важећу лиценцу КМСТС; уверење о положеном струч-
ном испиту; уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци; 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда), датум издавања не старији 
од 6 месеци; потврду о радном искуству; кратку би-
ографију са контакт подацима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Ог-
лас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља РС и веб-сајту Дома здравља Мерошина. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве доставити на адресу: Дом здравља Ме-
рошина, Цара Лазара 11, 18252 Мерошина, или лично 
на писарници Дома здравља Мерошина.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

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

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање у трајању од четири године, медицин-
ска школа, медицинска сестра – техничар, стручни 
испит, лиценца и решење о упису у комору; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Опис послова: предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове са завршеном 
средњом медицинском школом, медицинска сестра–
техничар на осталим болничким одељењима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену копију лиценце и решења о упису у комору, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о 
радном искуству), оригинал или оверену копију из-
вода из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних уко-
лико је кандидат променио презиме, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без огра-
ничења за рад на радном месту за које је распи-
сан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
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изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће 
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради 
прибављања додатних релевантних података за до-
ношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду по-
датака о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 
8 дана од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве 
слати у затвореним ковертама на адресу: Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 
Петровац на Млави или доставити лично у Правну 
службу Опште болнице Петровац на Млави. Небла-
говремене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање при избору кандидата.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија 
Милана Тешића 28

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће ус-
лове: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да 
је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник; 3. да има 
најмање 5 година радног стажа у струци; 4. да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподоб-
ним за вршење функције директора, што се до-
казује уверењем надлежних органа; 5. да поседује 
организационе вештине, комуникационе вештине, 
менаџерске вештине, вештине презентације, знање 
рада на рачунару и знање страног језика. Кандидат 
је дужан да уз прописану конкурсну документацију 
поднесе програм рада за мандатни период на који 
се бира. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса и кратком радном биографијом подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса и 
то непосредно или поштом на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Напомена: на основу члана 124 став 
6 Закона о социјалној заштити, изборни поступак 
спроводи Управни одбор центра за социјални рад и 
у том поступку разматра приспеле пријаве, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили прописане ус-
лове и доставља је, заједно са својим мишљењем, 
надлежном органу јединице локалне самоуправе. 
Ставом 8 истог члана предвиђено је да на имено-
вање директора центра за социјални рад сагласност 
даје министарство надлежно за социјалну заштиту.

„EPA CONTY” DOO
Стари град, Београд

Карађорђева 15а 
тел. 063/239-678

e-mail: epaconty@epaconty.rs 

Руководилац – стручни сарадник
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани

Опис посла: врши координацију, надзор и праћење 
рада свих запослених над свим пословним процеси-
ма утврђеним планом услуге.

УСЛОВИ: мастер социјални радник; радно искуство 
12 месеци у струци; лиценца за обављање основних 
послова; познавање рада на рачунару. Рад у смена-
ма, обезбеђен превоз и исхрана. 

Административни радник
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани

Опис посла: обавља административне послове.

УСЛОВИ: образовање: III или IV степен стручне 
спреме без обзира на занимање; радно искуство: 12 
месеци на наведеним пословима; познавање рада 
на рачунару и пословне кореспонденције; возачка 
дозвола Б категорије. Рад у сменама; обезбеђен 
превоз и исхрана.

Медицинска сестра – медицински 
техничар

Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 
Котража, Лучани

2 извршиоца

Опис посла: спроводи терапије по налогу лекара, 
пружа негу болесним корисницима. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медицинска 
сестра/техничар; радно искуство 12 месеци у стру-
ци; познавање рада на рачунару. Остали услови ре-
гулисани прописима којима се утврђује обављање 
послова здравствених радника. Рад у сменама, ноћ-
ни рад, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. 

Неговатељица
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани
3 извршиоца

Опис посла: обавља општу негу корисника, помаже 
медицинској сестри/техничару у спровођењу спе-
цијалне неге корисника. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медицинска 
сестра/техничар, III степен здравствене струке; 
радно искуство пожељно. Уговор се закључује са 
даном добијања лиценце за рад Дома. Посебна 
знања и вештине: пожељна лиценца. Рад у смена-
ма; ноћни рад; обезбеђен превоз и исхрана. 

Кувар
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани

Опис посла: израда јеловника, припрема свих врста 
топлих и хладних јела у складу са јеловником.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у траже-
ном занимању; радно искуство 12 месеци у стру-
ци. Рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена 
исхрана. 

Сервирка
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани

Опис посла: врши сервирање хране у трепезарија-
ма, односно на хранилицама, врши прање и одржа-
вање посуђа и остале послове у кухињи.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Рад у сменама; 
обезбеђен превоз и исхрана. 

Хигијеничар
Место рада: Дом за старе „Бели Камен” 

Котража, Лучани

Опис посла: обавља чишћење свих просторија у 
дому, дворишта, прање и пеглање рубља и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Рад у сменама; 
обезбеђен превоз и исхрана. 

Помоћни радник
Место рада:  

Дом за старе „Бели Камен”  
Котража, Лучани

Опис посла: врши превоз корисника, набавку и пре-
воз робе, одржавање и поправка кварова, одржа-
вање и снабдевање енергентима за грејање уста-
нове.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стру-
чне спреме; радно искуство: небитно; возачка 
дозвола Б категорије (минимум две године). Рад у 
сменама; обезбеђен превоз и исхрана. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на контакт тел. 063/239-678 или да пошаљу свој CV 
на e-mail: epaconty@epaconty.rs, Зоран Вујичић. Са 
одабраним кандидатима уговор о раду се закључује 
даном добијања лиценце за рад Дома. Трајање кон-
курса: 30 дана.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце, Д. Стојановића 4

тел. 016/875-459

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом, треба да испуњава следеће услове: 
1. да је држављанин Републике Србије; 2. да има 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у об-
ласти правних, економских, психолошких, педагош-
ких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник; 3. 
најмање пет година радног искуства у струци; 4. да 
није осуђиван и да се против њега не води кривич-
ни поступак за дела која га чине неподобним зарад 
у државним органима; 5. да поседује организатор-
ске способности. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити докуметацију о испуњености напред 
наведених услова, као и извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију). Канди-
дат уз прописану конкурсну докуметацију подно-
си и програм рада за мандатни период на који се 
врши избор, који разматра Управни одбот Центра 
за социјални рад у поступку давања мишљења за 
именовањедиректора. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ЋУПРИЈА“

35230 Ћуприја  
Цара Лазара 89

тел. 035/8470-533

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који 
уређује високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. го-
дине; да је држављанин Републике Србије; висо-
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Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

ко обрзовање на студијама другог степена, мастер 
академске студије специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије, односно 
основне студије у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педгошких, 
андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник, радно 
искуство 5 година искуства у струци; посебни 
услови: организационе вештине, комуникационе 
вештине, менаџерске вештине, вештина презен-
тације, знање страног језика, знање рада на ра-
чунару; да кандидат није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за рад по закону о раду. 
Кандидат за директора уз пријаву подноси и сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној копији, 
пријаву својеручно потписану са радном биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о др-
жављанству (не старије од шест месеци), доказ 
о одговарајућој стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе) потврду о радном 
искуству у струци, уверење да није осуђиван (не 
старије од шест месеци), уверење да се против 
њега не води кривични поступак и да није покре-
нута истрага за кривична дела (не старије од шест 
месеци), програм рада за мандатни период. Прија-
ве са доказима о испуњености достављати на го-
ренаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“, а рок почиње да тече на-
редног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
37000 Крушевац 

Мајке Југовића 46
тел. 037/416-980

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат није држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области: правних, економских, психолошких, пе-
дагошких, андрагошких и социолошких наука, од-
носно стручни назив дипломирани социјални рад-
ник; да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да има организационе способности. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, 
потписана својеручно, са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о одговарајућој стручној спреми; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење или други акт); уверење да кан-
дидат није осуђиван; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак, односно да није 
поднет захтев за спровођење истраге или одређе-
них истражних радњи, да није подигнута оптужница 
или оптужни предлог за кривична дела за која се 
гоњење предузима по службеној дужности. Канди-
дат за директора, уз прописану конкурсну докумен-
тацију, подноси Програм рада за мандатни период 
на који се врши избор. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова и Програм рада за мандатни период 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Центар за социјални рад – Кру-
шевац, Мајке Југовића 46. Лице које је задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Бојан Ђурђевић, 
телефон: 037/416-980, 064/8670-400.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА”
15314 Крупањ, Мачков камен 3

тел. 015/581-033

Уредник културних програма
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидат мора да има високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне специјалистичке академске), 
по пропису који уређује високо образовање по-
чев од 7. октобра 2017. године, односно на сту-
дијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, односно на 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; додатна знања: знање 
рада на рачунару; знање једног страног језика; 
положен стручни испит и стечено звање у складу 
са правилником (лице које нема положен стручни 
испит има обавезу полагања у одређеном року по 
заснивању радног односа) и најмање једна година 
радног искуства (на истим или сличним пословима).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом при-
ложити: уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; диплому или уве-
рење о стеченом образовању (оверена копија); ис-
праве којима се доказује једна година радног иску-
ства (на истим или сличним пословима) – потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено искуство у раду; уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци (извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе који није старији од 
6 месеци); копију личне карте (ако је чипована доста-
вити очитану); уверење о положеном стручном испи-
ту (лице које нема положен стручни испит има оба-
везу полагања у одређеном року по заснивању радног 
односа), лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности 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. 
Пријаве слати или лично доставити на адресу: Библи-
отека „Политика” Крупањ, Мачков камен 3, 15314 Кру-
пањ, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос”. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи директор. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Сви кандидати који су конкурисали, а 
који испуњавају услове за пријем, биће позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за доношење одлуке о избору, о чему се 
сачињава записник. Кандидати ће о датуму и време-
ну разговора бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона), које наведу у својим пријавама. Приликом 
разговора кандидати ће бити упознати са детаљним 
описом послова, у складу са важећим актом о систе-
матизацији. Одлуку о избору кандидата доноси дирек-
тор. Кандидати ће бити обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке. Са изабраним 
кандидатом биће закључен уговор о раду у складу са 
законом. За све информације обратити се на број те-
лефона: 015/581-033.

Индустрија и грађевинарство

БМР „АГРОМЕТАЛ” СОМБОР
25000 Сомбор 

Роковачки пут бб
тел. 025/451-322

e-mail: biljana@agrometal-rs.com

Бравар – варење и сечење  
челичних позиција
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, зава-
ривач – резач гасом, електрозаваривач; теренски 
рад, рад у сменама, пробни рад. Конкурс је отворен 
до попуне.

СЕРВИС ПОЉОПРИВРЕДНЕ
МЕХАНИКЕ И СИЛОСНЕ

ОПРЕМЕ „АГРОФИ”
25000 Сомбор 

Роковачки пут бб
тел. 025/451-322

e-mail: biljana@agrometal-rs.com

Руковалац ЦНЦ стругом
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар об-
раде метала на машинама са нумеричким упра-
вљањем. Рад у сменама. Пробни рад. Рок за пријаву 
је до попуне радног места

Бравар – варење и сечење  
челичних позиција
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; зава-
ривач – резач гасом; електрозаваривач. Теренски 
рад; рад у сменама. Пробни рад. Рок за пријаву је 
до попуне конкурса.

„МИКРОМОТОР“ ДОО
11000 Београд 

Нова Мокролушка 25

Металостругар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије; радно искуство на истим или 
сличним пословима 2 године. Заинтересовани кан-
дидати пријаву могу да пошаљу на мејл: remont@
mikromotor.rs или да се јаве на контакт теле-
фон: 063/107-2670. Рок за пријаву на конкурс је 
14.02.2021. године.

ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ДОО
11000 Београд 

Грчића Миленка 67

Заваривач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске шко-
ле; вишегодишње радно искуство на пословима за-
варивања; заваривање поступцима РЕЛ, ТИГ и МИГ/
МАГ; пожељно искуство на пословима репаратурног 
заваривања; возачка дозвола Б категорије. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова послати у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: 
office@zzz.co.rs или: Завод за заваривање доо, Бео-
град – Вождовац, Грчића Миленка 67, са назнаком 
„За конкурс – заваривач са искуством“.
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ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I бр. 30

тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра 
непокретности

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације ге-
одетске струке – независно од смера; радно иску-
ство: небитно; пожељна возачка дозвола Б катего-
рије – није услов. Теренски рад. Послодавац сноси 
трошкове превоза до 50 км удаљености од Чачка. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на телефоне послодавца, 
особа за контакт: Милан Петронијевић.

ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА
„BIO DESIGN“

ДОО НОВИ САД
Александра Матић, предузетник
Нови Сад, Мирослава Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Помоћни радник у браварији
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком за-
нимању.

Пројектант ентеријера
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању 
дипломирани инжењер архитектуре.

Шумарски инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању 
дипломирани инжењер шумарства.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом, 
јављање кандидата на горенаведени контакт теле-
фон или имејл. Рок за пријаву 02.03.2021. године.

Саобраћај и везе

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО
ПРОКУПЉЕ

Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 063/8624-748, 064/8744-377

е-mail: jelena.soldatovic@kprevoz.co.rs

Машиновођа
место рада: Београд (4), Нови Сад (4), 
Рума (2), Шид (2), Панчево (2), Вршац 

(2), Суботица (2)
18 извршилаца

Опис посла: преглед и припрема вучног возила пре 
поласка, вожња по формираном путу вожње, сигна-
лима и прописима, праћење рада и понашања воза 
у току кретања вожње.

УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа – ма-
шиновођа електро вуче или машиновођа дизел вуче; 
радно искуство: небитно; основно познавање рада на 
рачунару; возачка дозвола Б категорије – услов.

Возовођа
Место рада: Београд (3), Нови Сад (2), 
Рума (2), Шид (1), Панчево (1), Вршац 

(1), Суботица (1)
11 извршилаца

Опис посла: пописивање воза у полазним станицама, 
проверава исправности товарених железничких кола 
и преузимање и сравњивање превозних исправа.

УСЛОВИ: III ниво образовања, железничка школа 
– возовођа; радно искуство: небитно; основно по-

знавање рада на рачунару; возачка дозвола Б ка-
тегорије – услов.

Прегледач железничких кола
Место рада: Београд (3), Нови Сад (2), 
Рума (2), Шид (1), Панчево (1), Вршац 

(1), Суботица (1)
11 извршилаца

Опис посла: технички преглед железничких кола и 
возова, утврђивање неисправности и оштећења на 
железничким колима и одређивање правилних по-
ступака са њима.

УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа 
– прегледач железничких кола; радно искуство: не-
битно; основно познавање рада на рачунару; во-
зачка дозвола Б категорије – услов.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, превоз и исхрана; 
теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван 
просторија послодавца; радно место са повећаним 
ризиком; дужина радног времена 12 сати дневно. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на горенаведене телефоне, лица за 
контакт: Јелена Солдатовић, Дејан Перић.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

4) 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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „АНТОН СКАЛА”
Београд, Петра Чајковског 2а

тел. 011/2650-589

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
предвиђене чланом 122 став 2, 5 и 6, као и чл. 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система об-

разовања и васпитања: да поседују одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за 
наставника, педагога или психолога, и то за рад 
у школи оне врсте и подручја рада којој припада 
школа: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање че-
тири године, по прописима који су уређивали ви-
соко образовање до 10. септембра 2005. године: 
испуњеност услова за пријем у радни однос у ус-
танови (члан 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања): да имају одговарајуће обра-
зовање; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик; дозвола за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обука и положен испит за директора установе; нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора може бити 
изабрано и лице које поседује одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника оне 
врсте школе којој припада школа, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или вишим образовањем, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад на-
ставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи, на пословима васпи-
тања и образовања, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем об-
разовању; доказ о познавању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); оверен препис / фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
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или родоскврнуће, за кривична дела примање и да-
вање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење надлежног органа МУП-а 
Републике Србије не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; уверење привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, уверење не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
уверење основног суда о некажњавању кандидата 
(да није покренут кривични поступак и да није по-
кренута истрага против кандидата), оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци; потврду о 
радном искуству (из које се види да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања), оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (уколико је кандидат имао стручно-пе-
дагошки надзор над радом доставити оверену фо-
токопију извештаја просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (достављају само 
кандидати који су претходно обављали дужност ди-
ректора установе); доставити оверену фотокопију 
документа; оверен препис / фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); до-
каз о постојању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци), доставља се пре 
закључења уговор о раду; попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; преглед 
кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве ко-
мисија неће узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор директора” или доставити лично у секрета-
ријат школе, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 
часова, на наведеној адреси. Одлука министра о 
именовању директора биће донета након спроведе-
ног поступка у законом прописаном року, а о ре-
зултатима конкурса кандидати ће бити обавештени 
након пријема решења донетог од стране министра 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и путем телефона: 011/2650-589.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СВЕТ САРЕ КЕЈ”

Угриновци, Београдска 120

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена, на студијама првог степена; психичка 
и физичка способност за рад са децом; спремност 
за тимски рад, комуникативна и креативна особа. 
Биографију и потребна документа слати на имејл: 
svetsarekey@gmail.com. Потребна документа: доказ 
о стручној спреми, држављанство, извод из матичне 
књиге рођених. Уколико будете позвани на разговор 
донети и потврду да лице није осуђивано и кривич-
но гоњено, положена лиценца. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Сервирка – спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, озбиљна, ко-
муникативна особа, здравствено способна за рад 

у дечијем окружењу. Пријаве слати на имејл: 
svetsarekey@gmail.com или поштом на адресу: 
Предшколска установа „Свет Саре Кеј”, Угриновци, 
Београдска 120. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169

тел. 011/8720-049

Наставник српског језика
2 извршиоца

Помоћни радник – чистачица

УСЛОВИ: оверена копија дипломе о стеченом од-
говарајућем образовању – образовање наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника из члана 140 и 
142 ЗОСОВ; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима – лекарско уверење 
подноси само изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду; држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиље 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса), уверење основног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак (уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса). Тестирање кандидата који су ушли 
у ужи избор у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима организује 
школа код НСЗ, по истеку рока за пријављивање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Документацију донети лично или послати 
на горенаведену адресу. Ближе информације на те-
лефон: 011/8720-049. Уз пријавни формулар, који 
се попуњен и одштаман преузима са странице Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

тел. 011/3555-151

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 122 став 5 и чл. 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и 
то да: 1. има одговарајуће високо образовање за 
наставника гимназије, за педагога и психолога, 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-

на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; ово лице мора да има завршене студије пр-
вог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад наставника, односно стручног 
сарадника; 3. обуку и положен испит за директора 
установе; 4. најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да 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 на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ утврђен Законом 
о основама система образовања и васпитања; 8. 
да има држављанство Републике Србије; 9. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Изабрани директор који нема по-
ложен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же у два примерка: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију додат-
ка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак 
по посебним прописима; оверену фотокопију доз-
воле за рад наставника или стручног сарадника; 
оверену фотокопију дозволе за рад, односно ли-
ценце за директора (уколико је поседује). Прија-
ва ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, али је 
изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
доказ о дужини рада у области образовања и вас-
питања, (потврда о најмање осам година радног 
стажа у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања); доказ о др-
жављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
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 кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 – уверење МУП-а; 
уверење надлежног суда да против њега није по-
кренут кривични поступак и није покренута истрага 
за кривично дело за које је прописана безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
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Наука и образовање

за привредни преступ, утврђен Законом о осно-
вама система образовања и васпитања – уверење 
суда; доказ о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико поседује такав извештај; би-
ографске податке са прегледом кретања у служ-
би. Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Сви наведени докази, саставни су део пријаве за 
конкурс, ако нису приложени у оригиналу морају 
бити оверени и не могу бити старији од шест ме-
сеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Достављена документација се не враћа канди-
датима. Пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља 
се на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе”. Пријава се може 
доставити путем поште или предати лично (радним 
данима од 10 до 13 часова), у року од 15 дана од 
објављивања. Ближа обавештења се могу добити 
од секретара школе на телефон број 011/3555-151. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације врши избор директора и доноси решење 
о његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Шумарска политика, економика и 

организација шумарства и трговина 
шумским производима

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – биотехнич-
ке науке, Шумарски факултет, Одсек за шумарство 
(студијски програм за шумарство), способност за на-
ставни рад, објављени научни и стручни радови; са 
радним искуством. Остали услови за избор наставни-
ка утврђени су Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака 
радника Шумарског факултета, као и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (ове-
рене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних 
радова, сепарати радова), достављају се надлежној 
служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Ви-
шеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама и на сајту Национал-
не службе за запошљавање, на сајту Факултета и 
сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”
Београд, Булевар краља Александра 525

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог који обавља функцију 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 
Закона о раду, у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и посебне услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника за рад у основној школи: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. го-
дине; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које 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 тачака 1), 3), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс треба да достави следећу документацију: 
радну и личну биографију са адресом и контакт те-
лефоном – CV; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству Републике Србије, ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу 
са холограмом, уверење МУП-а о неосуђиваности 
за наведена кривична дела надлежне полицијске 
управе: да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије 
од 6 месеци; потврду – уверење о знању српског 
језика (уколико лица нису стекла образовање на 
српском језику), доказ о положеном испиту из српс-
ког језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о здравственој спо-
собности – 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. 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 Национална 
служба за запошљавање. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истока рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је из-
вршена процена. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се 
достављају лично или путем поште на адресу: ОШ 
„Драгојло Дудић”, Булевар краља Александра 525, 
Београд. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон: 011/2882-
460 или 064/160-80-90. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО- 
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ  

СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА 

ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/3292-517

Сарадник у звање асистента за  
уже стручне области Експлоатација 
железница, Саобраћајнице, возила  

и организација друмског саобраћаја, 
Педагошке науке и Логистика
на одређено време од 3 године,  

почев од 30.03.2021. године  
до 30.03.2024. године 

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање 
мора да испуни и друго што се цени у изборном по-
ступку: завршене студије другог степена на акреди-
тованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму; сваки од претходних нивоа 
студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8); статус студента на студијама трећег степе-
на – докторским студијама или, ако је стекао звање 
магистра наука, односно магистра уметности, при-
хваћена тема докторске дисертације, односно док-
торског уметничког пројекта; поседовање склоности 
и способности за наставни рад, утврђено према од-
редбама Правилника; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, позитивна оцена 
укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада, утврђена према одредбама Правилника; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности 
Академије, утврђена према одредбама Правилника; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка, 
утврђена према одредбама Правилника.

Сарадник у звање асистента за  
уже стручне области Експлоатација 

железница, Саобраћајнице, 
возила и огранизација друмског 

саобраћаја, Логистика и Математика 
и информатика

на одређено време од 3 године,  
почев од 30.03.2021. године  

до 30.03.2024. године 

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање 
мора да испуни и друго што се цени у изборном 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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поступку: завршене студије другог степена на ак-
редитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму; сваки од претходних 
нивоа студија завршен са просечном оценом нај-
мање осам (8); статус студента на студијама трећег 
степена – докторским студијама или, ако је стекао 
звање магистра наука, односно магистра уметности, 
прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но докторског уметничког пројекта; поседовање 
склоности и способности за наставни рад, утврђено 
према одредбама Правилника; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, позитивна 
оцена укупног досадашњег наставног, односно пе-
дагошког рада, утврђена према одредбама Правил-
ника; ако постоје елементи за оцењивање, пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије, утврђена према одредбама 
Правилника; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању струч-
ног подмлатка, утврђена према одредбама Правил-
ника.

Сарадник у звање асистента за 
уже стручне области Математика 

и информатика, Техничко 
споразумевање и инжењерска 

информатика и Педагошке науке
на одређено време од 3 године,  

почев од 30.03.2021. године  
до 30.03.2024. године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање 
мора да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку: завршене студије другог степена на ак-
редитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму; сваки од претходних 
нивоа студија завршен са просечном оценом нај-
мање осам (8); статус студента на студијама трећег 
степена – докторским студијама или, ако је стекао 
звање магистра наука, односно магистра уметности, 
прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но докторског уметничког пројекта; поседовање 
склоности и способности за наставни рад, утврђено 
према одредбама Правилника; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, позитивна 
оцена укупног досадашњег наставног, односно пе-
дагошког рада, утврђена према одредбама Правил-
ника; ако постоје елементи за оцењивање, пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије, утврђена према одредбама 
Правилника; ако постоје елементи за оцењивање, 
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању струч-
ног подмлатка, утврђена према одредбама Правил-
ника.

Сарадник у звање асистента за уже 
стручне области Експлоатација 

железница, Погон и кретање  
вучних возила, Железнички ТК и  

СС системи и мреже и Експлоатација 
и одржавање возила

на одређено време од 3 године,  
почев од 30.03.2021. године  

до 30.03.2024. године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање 
мора да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку: завршене студије другог степена на ак-
редитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму; сваки од претходних 
нивоа студија завршен са просечном оценом нај-
мање осам (8); статус студента на студијама трећег 
степена – докторским студијама или, ако је стекао 
звање магистра наука, односно магистра умет-
ности, прихваћена тема докторске дисертације, 
односно докторског уметничког пројекта; поседо-
вање склоности и способности за наставни рад, ут-
врђено према одредбама Правилника; ако је кан-
дидат лице које је раније обављало наставни рад, 
позитивна оцена укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада, утврђена према одред-
бама Правилника; ако постоје елементи за оцењи-

вање, позитивна оцена доприноса развоју наставе 
и других делатности Академије, утврђена према 
одредбама Правилника; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обез-
беђивању стручног подмлатка, утврђена према од-
редбама Правилника.

Сарадник у звање сарадника у 
настави за уже стручне области 

Експлоатација железница, 
Организација превоза, 

Саобраћајнице, возила и 
организација друмског саобраћаја, 

Математика и информатика 
и Техничко споразумевање и 

инжењерска информатика
на одређено време од 1 године,  

почев од 01.10.2021. године  
до 01.10.2022. године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за звање 
мора да испуни и друго што се цени у изборном по-
ступку: завршене основне студије на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом студијс-
ком програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским студија-
ма, или мастер струковним студијама, или специја-
листичким академским студијама или специјалис-
тичким струковним студијама у научној или стручној 
области за коју се бира; поседовање склоности и 
способности за наставни рад, утврђено према од-
редбама Правилника; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, позитивна оцена 
укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада, утврђена према одредбама Правилника; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности 
Академије, утврђена према одредбама Правилника.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о сарадничком звању (односно радном 
месту) на које кандидат конкурише, биографију и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса пре-
бивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује), а уз пријаву се обавезно достављају 
докази: потврда о статусу садашњег радног одно-
са; оверене дипломе свих степена високог образо-
вања; документа о испуњености услова из чл. 72, 
83 и 84 Закона о високом образовању; уверење на-
длежног суда о непокренутом кривичном поступку; 
неосуђујућој правоснажној пресуди и непокренутој 
истрази; уверење надлежног министарства из каз-
нене евиденције; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; фотокопија, односно 
очитана лична карта и објављени радови. Рок за 
подношење пријава је 10 дана од дана оглаша-
вања овог конкурса у периодичном издању огласа 
организације надлежне за послове запошљавања. 
Пријаве се достављају на адресу места рада: Ака-
демија техничко-уметничких струковних студија 
Београд, Одсек Висока железничка школа, Бео-
град, Здравка Челара 14. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Лице задужено 
за давање података о конкурсу: Горан Тричковић, 
тел. 011/3292-517. Статут Академије и Правилник 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
објављени су на сајту Академије: www.atuss.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд

Булевар ослобођења 18
тел. 011/2685-711

Самостални стручно-технички 
сарадник за рад у лабораторијама

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (интегрисане академске студије, односно 
специјалистичке академске студије), по пропи-
су 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; завршен факултет ветеринарске ме-
дицине, са средњом оценом не мањом од 7,0 (се-
дам); познавање рада на рачунару. Место рада: 
Београд, Булевар ослобођења 18. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV – 
биографија, оверена копија дипломе о завршеном 
факултету и очитана лична карта.

Возач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до ступања на снагу Уредбе о каталогу 
радних места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору (до 09.09.2017. године), 
возачка дозвола Б, Ц и Д категорије. Место рада: 
Београд, Савски венац 18. Документација коју кан-
дидат треба да приложи уз пријаву: CV – биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе о завршеној 
школи и фотокопија возачке дозволе и очитана 
лична карта.

ОСТАЛО: стручна оспособљеност, знања и вешти-
не оцењују се у изборном поступку увидом у до-
казе приложене уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатом. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је Весна Раичковић, секретар 
Факултета, телефон 011/2685-711. Пријава на кон-
курс са доказима о испуњености услова подноси 
се Конкусној комисији, препорученом пошиљком 
путем поште или лично у Архиви Факултета на ад-
ресу: Универзитет у Београду, Факултет ветеринар-
ске медицине, Булевар ослобођења 18, у року од 
10 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Неблаговремене, недопуштене, не-
разумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, биће одба-
чене решењем конкурсне комисије против кога се 
може изјавити приговор декану у року од пет дана 
од дана пријема решења.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
У БЕОГРАДУ – ЗЕМУНУ
Београд – Земун, Немањина 6

Редовни професор за ужу  
научну област Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о мимималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником о 
уређењу дела поступка избора у звања и засни-
вања радног односа наставника и начину и поступ-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ку избора у звања и заснивања радног односа са-
радника 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, ди-
плома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци), достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у Београ-
ду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање  
и на радно место  

ванредног професора  
за ужу научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и 
поступку избора у звања и заснивања радног од-
носа сарадника и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци), достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у Београ-
ду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање  
и на радно место  

ванредног професора  
за ужу научну област  

Финансије, рачуноводство и 
пословна економија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и 
поступку избора у звања и заснивања радног од-
носа сарадника и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци), достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у Београ-
ду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник математике
за рад у матичној школи  

и издвојеном одељењу Бељина
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
прилажу доказе предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање, уверење о држављанству РС. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Кандидати потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете 
достављају установи поштом. Неблаговремене, не-
потпуне и пријаве са неодговарајућом стручноом 
спремом неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова  

– шеф одсека
који управља радом Службе за правне, 
кадровске и административне послове 
и Службе за помоћно-техничке послове 

у оквиру Одсека за опште послове 
организационе јединице  

Стручне службе Правног факултета 
Универзитета у Београду

УСЛОВИ: високо образовање из области правних 
наука, на студијама другог степена (мастер студије 
односно специјалистичке студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005.године; положен 
правосудни испит; радно искуство у трајању од нај-
мање 5 година; знање рада на рачунару. Остали 
услови за запослење: држављанство Републике Ср-
бије и да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: обавезна својеручно потписана пријава 
на конкурс са биографијом; у прилогу пријаве и 
наводима о досадашњем радном искуству; уверење 
о држављанству, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу 
или овереној фотокопији; доказ којим се потврђује 
стручна спрема, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; доказ о радном искуству у струци, у оригина-
лу или овереној фотокопији; уверење о неосуђи-
ваности. Напомена: пријава се подноси у 3 (три) 
примерка, а пратећа документација у 1 (једном) 
примерку. Неблаговремене, неразумљиве или не-
потпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 

сви тражени докази у оригиналу или овереној фо-
токопији неће се разматрати. Кандидати су дужни 
да своје пријаве на конкурс са прилозима доставе 
у року од 15 дана од дана оглашавања конкурса у 
јавном гласилу. Пријаве се подносе лично на пи-
сарници или поштом на следећу адресу: Правни 
факултет Универзитета у Београду, Булевар краља 
Александра 67, са назнаком „За јавни конкурс за 
радно место: руководилац правних, кадровских и 
административних послова – шеф одсека“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11564 Степојевац, 7. oктобра 219

Наставник биологије
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 

20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020 и 16/2020), и то: поседовање 
одговарајућег образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; извршена психолошка процена способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање др-
жављанства Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију као и непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, ут-
врђеног у складу са законом. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар, кан-
дидати достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу (уко-
лико га кандидат поседује); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од шест месеци; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања – уве-
рење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од шест месеци; 
доказ о знању српског језика, достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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 запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
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конкурсна Комисија, коју именује директор школе 
посебним решењем. Пријаве доставити лично или 
путем препоручене поште на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР“
11070 Нoви Београд

Oмладинских бригада 138
тел. 011/6156-059

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
мам система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20) и у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања 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, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020 и 16/2020). Чланом 139 За-
кона о основама система образовања и васпитања, 
прописано је да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним за-
коном и то ако: 1) има одговарајуће образовање 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање З месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике Ср-
бије, 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни. Докази о испуњености услова 
под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија коју именује директор школе 
посебним решењем. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступка. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене ос-
новне академске студије на студијским програмима 
из области физике), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности издато од 
стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није стече-
но на српском језику. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 

нећe разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или слати на адресу: ОШ „20. октобар“, Омладин-
ских бригада 138, 11070 Нови Београд.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs

Возач

УСЛОВИ: средње образовање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају искључиво преко поште на адресу: 
Предшколска установа „11. април“, Нови Београд, 
Народних хероја 12а, са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује. Језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад: српски. По-
ред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чланом 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
113/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 139, став 1 тачке 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), као и посебне услове прописане Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних 
места. За радно место уз пријавни формулар кан-
дидати достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2) 
уверење о држављанству, 3) доказ 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 дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање ма-
лолетног 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, податке из казнене евиденције 
издаје Министарство унутрашњих послова (МУП); 
4) оверене фотокопије возачке дозволе Б катего-
рије, доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити ове-
рене. Изабрани кандидат пре заснивања радног од-
носа дужан је да достави лекарско уверење и сани-
тарну књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих по-
ступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења о условима 
рада могу се добити на телефон: 011/2603-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник разредне наставе – 
наставник у продуженом боравку
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
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 прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20), и то да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да 
има психичку, 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 кривична дела на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик (језик на коме се остварује об-
разовно- васпитни рад). Доказ о испуњености ус-
лова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављу установи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави школи: кратку биографију (CV) и податке о 
свом професионалном развоју (портфолио), овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсти стручне спреме, прописаног чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања у складу са чланом 2 став 1 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 
11/19); фотокопију личне карте; уверење да није 
осуђиван, оригинал или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном об-
расцу са холограмом; уколико диплома није издата 
на српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на српском 
језику – доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата пси-
холошке процене кандидата, у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом, као ни пријаве оних канди-
дата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
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дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Весе-
лин Маслеша“, 11000 Београд, Кумодрашка 72, са 
назнаком „За конкурс: наставник разредне наставе 
– наставник у продуженом боравку“. Контакт осо-
ба: секретар школе, телефон: 011//2471-702.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82

тел. 011/2460-361

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник руског језика
са 88,88% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/19, 6/20 ) и то да: имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/20) и Пра-
виником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 
и 3/2020); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу следећа 
документа: одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства про-
свете); са кратком радном биографијом; диплому о 
стеченом образовању или уверење о дипломирању 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење на-
длежне полицијске управе о неосуђиваности и не-
постојању дискриминаторног понашања; извод из 
матичне књиге рођених – нови образац (оригинал и 
ли оверену фотокопију); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фо-
токопију); доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду.У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 

кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са де-
цом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на адресу: XII Београдска гимназија, Војво-
де Степе 82, са назнаком „Пријава на конкурс“. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве комисија неће разматрати. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон 011/2460-361.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ“

11000 Београд
Генерала Штефаника 6

тел. 011/7856-845

Оглас објављен 27.01.2021. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: чиста-
чица, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка одсутне 
запослене. У осталом делу текст конкурса остаје 
непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ“

11030 Београд
Београдског батаљона 123

тел. 062/8062-291
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра – васпитач. Пожељно је да се кандидати 
налазе минимум 6 месеци на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање. Контакт са посло-
давцем можете остварити позивом на број телефо-
на: 062/8062-291 или слањем биографије на имејл: 
jelena.cuk.pedagog@gmail.com.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-202

Наставник предметне наставе – 
музичка култура

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и одредби Правилника 
о степену и врсти образовања, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник – 
Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020), и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Ре-
публике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да доставе: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. оригинал/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандидати који 
су стекли високо образовање након 10. септембра 
2005. године потребно је да доставе и додатак ди-
пломи), 3. уверење из МУП-а да лице није осуђи-
вано са правним последицама (не старије од 6 ме-
сеци), 4. оригинал/оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), 5. доказ о познавању српског језика, уко-
лико кандидат није стекао диплому или сведочан-
ство/уверење на српском језику, 6. оригинал/ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
(са холограмом), 7. биографију. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Изабрани кандидат је 
дужан да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење). Пријаве са потребном документацијом о ис-
пуњености услова доставити искључиво у папирној 
форми на адресу школе: Гимназија у Обреновцу, 
Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац, са на-
знаком „За конкурс”. Пријава треба да буде раз-
умљива и да садржи: име и презиме подносиоца, 
адресу подносиоца (место пребивалишта, поштан-
ски број, улица и број), контакт телефон, својеруч-
ни потпис подносиоца пријаве, имејл-адресу уко-
лико подносилац пријаве исту поседује. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе, у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у року 
од осам дана. Након пријема резултата психолошке 
процене, конкурсна комисија у року од осам дана 
сачињава листу кандидата који испуњавају све ус-
лове за рад на радним местима, са којима обавља 
разговор и у року од осам дана од дана обављеног 
разговора доноси решење о избору кандидата. Не-
благовремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Контакт телефон 011/8721-202.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Аналитичка хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора 
наука и показује смисао за наставни рад; завршен 
хемијски или фармацеутски факултет, докторат из 
аналитичке или фармацеутске хемије. Сходно по-
требама, при избору кандидата предност ће имати 
кандидати са искуством у области примене елек-
трохемијских метода у аналитици лекова и развоју 
биосензора. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и стече-
ном научном називу доктора наука (оверена фо-
токопија ), биографију, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија ) и уверење о држављанству 
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописа-
ни Законом о високом образовању и Статутом Фар-
мацеутског факултета Универзитета у Београду. 
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Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се под-
носе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор
за ужу научну област Статистика  

и математика,  
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописа-
ни одредбама Закона о високом образовању, Ми-
нималним условима за избор у звања наставника 
на универзитету, које је донео Национални савет 
за високо образовање, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Бе-
ограду и општим актима Универзитета у Београду 
– Економског факултета којима се уређују услови 
и поступак за стицање звања наставника. Посебан 
услов за кандидате је научно-истраживачка и на-
ставничка оријентација кандидата у области опе-
рационих истраживања и теорије одлучивања, у 
оквиру уже научне области. Кандидати су у оба-
вези да у пријави назначе своју научно-истражи-
вачку и наставничку оријентацију. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова конкурса 
и прилозима: биографија, библиографија (списак 
радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену адре-
су Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

БОР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 Неготин

Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Оглас објављен 20.01.2021. године у публикацији 
„Послови” број 917, исправља се у делу ОСТАЛО, у 
погледу броја телефона и реченица исправно гла-
си: Ближе информације могу се добити на телефон 
019/548-474. У преосталом делу текст оглас остаје 
непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
19300 Неготн

тел. 019/542-635

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. Кандидат за директора треба да ис-
пуњава следеће услове: да поседује одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо об-
разовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, му-

лтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има за-
вршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим ви-
соким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Кандидат 
треба и: да поседује одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања (у скла-
ду са чланом 122, став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања); дужност ди-
ректора предшколске установе може да обавља 
лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 
овог закона за васпитача или стручног сарадника. 
дозволу за рад наставника. васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам голина рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; дужност ди-
ректора предшколске установе може да обавља 
лице које има: одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања на-
кон стеченог одговарајућег образовања; да има 
положен испит за директора установе; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад; да поседује стручне 
и организационе способности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кадидати треба 
да приложе: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са одредбом 
члана 140 Закона; уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача или стручног сарадника (оверена фо-
токопија); уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава ће се сматрати потпуном и 
уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора установе, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); потврду о радном искуству у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
сособности за рад са децом; уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139 став 1 тачка 3) Закона; уверење о држављан-

ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата – извештај просветног саветника и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора установе; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора установе. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Предшколске установе 
„Пчелица” Неготин и путем телефона: 019/542-
635.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Сарадник у звање асистента  
за ужу научну област  

Педагогија
на одређено време од 3 године,  

са 70% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија у области за 
коју се бира, који је сваки од претходних степе-
на студија завршио са просечном оценом најмање 
9,00 (девет) и који показује смисао за наставни 
рад, непостојање сметњи из члана 72 став 4 За-
кона о високом образовању и други услови пропи-
сани овим законом, Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверене фотокопије диплома о завр-
шеним претходним степенима студија са доказом 
о просечној оцени, потврду о уписаним докторс-
ким студијама, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као и саме радове, потврду на-
длежног органа (полицијска управа) о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35213 Деспотовац 

Бељаничка 1
тел./факс: 035/611-125

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да имају високо обра-
зовање за васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне студије) и 
специјалистичке струковне студије, по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. го-
дине; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од 
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три године или више образовање, да имају дозволу 
за рад за васпитача (лиценцу за васпитача).

Медицинска сестра  
– васпитач

УСЛОВИ: кандидати треба да имају средње обра-
зовање у трајању од четири године, медицинска 
сестра – васпитач.

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да су држављани Републике Србије, 
да знају српски језик (достављају само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Ми-
нистарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар кани-
дидати треба да доставе: кратку биографију, ди-
плому о стручном образовању, дозволу за рад за 
васпитача (лиценцу), уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности, не старије од 6 месеци. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фотоко-
пији, односно препису који морају бити оверени у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 
22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на адресу Предшколска установа „Рада 
Миљковић”, Бељаничка 1, 35213 Деспотовац, са 
назнаком: „За конкурс за васпитача (не отварати)”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
35204 Багрдан

тел. 035/8275-108

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др.закони, 10/19 и 
6/2020), Правилником о ближим условима за из-
бор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 108/15) и Статутом ОШ ”Јоца 
Милосављевић” у Багрдану (дел. бр. 194-2/2018, 
794/5/2018 и 438-6/2020): дужност директора шко-
ле може да обавља лице: које има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, од-
носно стручне области за одговарајући предмет 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-

не студије другог степена које комбинује целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; које 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита (и друга кривична дела 
против службене дужности); за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; које има држављанство 
Републике Србије; које зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; које има доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника које 
има обуку и положен испит за директора установе; 
изабрани директор који нема положен испит за ди-
ректора дужан је да га положи у року од две го-
дине од дана ступања на дужност; директору који 
не положи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност престаје дужност 
директора; које има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, које 
није правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, кандидат за директо-
ра установе образовања и васпитања не може да 
оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
– за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за ди-
ректора доставља: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
шест месеци), уверење о положеном стручном 
испиту за наставника и стручног сарадника (ори-
гинал или оверену фотокопију), потврду о раду на 
пословима образовања и васпитања, уверење о не-
осуђиваности за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у по-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечености и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије (оригинал, 
издат након објављивања конкурса), уверење на-
длежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак нити је подигнута оптужница 
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 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 човечености 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал, издат на-
кон објављивања конкурса), уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал, издат након објављивања 
конкурса), биографију с прегледом радне биогра-
фије, предлог програма рада школе, доказ о ре-
зултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) – пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољшњег вредновања 
(доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе), доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику), оригинал или ове-
рену копију доказа да има обуку и положен испит 
за директора установе (доставља кандидат који 
има обуку и положен испит за директора установе). 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
након достављања решења о његовом именовању 
од стране министра, а пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са по-
требном документацијом достављају се лично или 
препорученом поштом у затвореној коверти, на 
адресу: Основна школа „Јоца Милосављевић“ Ба-
грдан, 35204 Багрдана, са назнаком „За Комисију 
за избор директора“. Ближе информације могу се 
добити на тел. 035/8275-108.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина 
Бошка Бухе 4

тел. 035-245-915
e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник клавира
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи (дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар – пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус – клавириста); б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) 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 на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или да-
вање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.
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Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система об-
разовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи (дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар 
– пијаниста; дипломирани музичар – оргуљаш; 
дипломирани музичар – чембалиста; академ-
ски музичар пијаниста; академски музичар ор-
гуљаш; академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник – професионални статус: кла-
вириста, оргуљаш или чембалиста; мастер му-
зички уметник, професионални статус камерни 
музичар са претходно завршеним академским 
студијама клавира, оргуља или чембала; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна за-
твора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник гитаре
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи (дипломирани музичар, усмерење гитари-
ста; дипломирани музичар – гитариста; академски 
музичар гитариста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус – гитариста); б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) 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 на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; г) да има држављанство Републике Ср-
бије; д) да зна српски језик као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, и то: извод из матичне 
књиге рођених; диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из казнене еви-
денције о неосуђиваности за горе наведена дела, 
не старије од 6 месеци (из МУП-а РС); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика уколико високо образовање 
није стечено на српском језику; радну биографију 

осим за лица која нису била у радном односу. (Ле-
карско уверење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
нох поступака.). Сви докази се подносе у оригиналу 
или овереним фотокопијама. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријавни формулар и остала наведена документа-
ција као докази о испуњености услова се предају 
непосредно код секретара, сваког радног дана од 
08.00 до 14.00 или поштом на горе наведену адре-
су и то у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос на неодређено време за 
наставника____”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

35210 Свилајнац, Радничка 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора предшколске 
установе треба да испуњавају услове прописане 
чланом 122 став 3 и 4 чланом 139 и чланом 140 
став 1, 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015), и то: да имају 
одговарајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања или за 
васпитача или стручног сарадника стеченим на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и нај-
мање осам година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања или одговарајуће 
високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
испуњавају услове прописане чланом 7 Правилни-
ка о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања и чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да нису правноснажно осуђени за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да имају држављанство 
Републике Србије, да знају српски језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад, да имају 

дозволу за рад, лиценцу, да имају обуку и поло-
жен испит за директора. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом који обавезно треба да садржи 
име и презиме, адресу, број телефона и потпис 
кандидата достављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати су 
дужни да приложе следеће доказе: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад), односно лиценцу, потврду о 
радном искуству, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење издато 
од надлежног привредног суда којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци), уверење односно извод из 
казнене евиденције издато од стране полицијске 
управе као доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или да-
вање мита, и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунарадним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут 
кривични поступак (оригинал или оверена фо-
токопија, не старије од 6 месеци), радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и 
програмом рада. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са де-
цом и ученицима, не старији од 6 месеци, прила-
же кандидат који буде изабран за директора пре 
ступање на дужност, односно пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о познавању језика на коме 
се остварује васпитно-образовни рад кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Уколико се на кон-
курс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
препису, који морају бити оверени у складу са За-
коном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Рок за подношење пријава на 
конкурс за избор директора установе је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Пријава 
на конкурс се доставља у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за директора”, лично, радним 
даном од 07.30 до 15.30 часова или препорученом 
поштом на адресу: Предшколска установа „Дечја 
радост“, Радничка 1, 35210 Свилајнац. Ближе ин-
формације о конкурсу могу се добити у правној 
служби Предшколске установе „Дечја радост“, на 
телефон: 035/312-004.
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КИКИНДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Светосавска 55

тел. 0230/422-275, 401-650

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о ближим условима за избор 
директора у установама образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да има др-
жављанство Републике Србије; да је стекао одго-
варајуће образовање за наставника средње стру-
чне школе следећих подручја рада: Машинство и 
обрада метала, електротехника и саобраћај, за пе-
дагога или психолога: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалисте студије или специјалистичке 
струковне студије), и то: 1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; ова лица 
морају да имају завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; који није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
против кога није покренут кривични поступак до-
ношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има дозволу за 
рад наставника/стручног сарадника, да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани 
директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност директора); 
да има најмање осам (8) година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља установи: 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву канди-
дати треба да приложе: преглед кретања у служби, 
биографске податке и податке о стручним и органи-
зационим способностима, оверену фотокопију ди-
пломе о стеченом образовању, као и друга уверења 
којима доказује испуњеност услова за наставника, 
односно психолога или педагога, оверену фотоко-
пију дозволе за рад наставника/стручног сарадни-
ка, оверену фотокопију уверења о положеној обуци 
и испиту за директора, потврду о поседовању нај-
мање 8 (осам) година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог од-
говарајућег образовања, уверење о држављанству 
(доказује се подношењем оригинала или оверене 
фотокопије уверења о држављанству, издато на 
обрасцу након 1.1.2019. године), уверење да кан-
дидат поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
против кога није покренут кривични поступак до-
ношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (доказује се подношењем оригинала 
или оверене фотокопије уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова, надлежног 
основног суда и привредног суда); доказ који кан-
дидат поднесе на конкурс не може бити старији од 
дана објављивања конкурса. Доказ о знању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом високом 
образовању уколико је на српском језику на којем 
се остварује образовно-васпитни рад уједно је и до-
каз да кандидат зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, у супротном је 
потребно доставити оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), извод из 
матичне књиге рођених на обрасцу издатом након 
01.03.2010. године, односно његову оверену фо-
токопију, фотокопију личне карте / биометријски 
очитана лична карта. Кандидат за директора, уко-
лико поседује, дужан је да достави уз пријаву на 
конкурс и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у његовом раду (извештај просветног са-
ветника). Кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора школе, дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Предност за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања има канди-
дат који је стекао неко од звања према прописима 
из области образовања. Кандидат за директора ус-
танове образовања и васпитања не може да оства-
ри предност приликом избора ако је у току избора 
утврђено да је против њега покренут кривични по-
ступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила ис-
трага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања. Кандидати достављају конкурсну до-
кументацију у 2 примерка. Оверене фотокопије 

треба да буду оверене од стране јавног бележника. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће 
узимати у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу. Потпуна пријава је она пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат до-
казује да испуњава услове конкурса. Пријаве са до-
кументацијом, са назнаком „Конкурс за директора”, 
доставити лично у секретаријат школе или путем 
поште на адресу: Техничка школа, 23300 Кикинда, 
Светосавска 55.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за филозофију:

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Филозофске науке, ужу научну 
област Нововековна-савремена 

филозофија

Катедра за социологију:

Асистент за научну област 
Социолошке науке, ужу научну 

област Социологија
на одређено време на 3 године

Сарадник у настави за научну област 
Социолошке науке, ужу научну 

област Социологија
на одређено време од једне године

2 извршиоца

Катедра за педагогију:

Асистент за научну област 
Педагошке науке, ужу научну област 

Педагогија
на одређено време на 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за наставника и сарадника треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74, 
83 и 84 Закона о високом образовању Републике Ср-
бије („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019), и чл. 139, 165 и 171 Статутa 
Филозофског факултета и Правилником о ближим ус-
ловима за избор у звање наставника Универзитета 
у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (би-
ографија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није правос-
нажном пресудом осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, уве-
рење о држављанству Републике Србије), подносе се 
на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића 
бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком „За кон-
курс”. Кандидати за избор у звање наставника и са-
радника су обавезни да сву потребну документацију 
доставе Факултету у штампаној форми и у електрон-
ској форми на CD-у и у PDF формату. Непотпуне и не-
благовремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Обавештења се могу добити на телефон: 
028/425-473 и 425-475.
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објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област  
Рачунарске науке, ужа научна област 

Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време – пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачу-
нарских наука. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити: биографију са по-
дацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју из-
даје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Предавач за ужу научну област 
Енглески језик

на Катедри општеобразовних предмета 
Факултета, на одређено време  

– пет година

УСЛОВИ: ниво 7.2 НОКС-а, магистратура из области 
филолошких наука. Остали услови утврђени су За-
коном о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – 
други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за из-
бор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета, Правилником о условима 

за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити: биографију са по-
дацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлеж-
них органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју из-
даје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

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

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу 

Кривичноправну научну област
на одређено време, на период  

од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на 
период сагласно члану 75 Закона о високом обра-
зовању и чл. 110 и 127 Статута Правног факулте-
та Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова, као и доказе 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, 
слати на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”

34000 Крагујевац
Радована Мићовића бб 

тел. 034/323-423

Чистачица
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017, 
95/2018), кандидат мора да испуњава услове из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и то: да има одговарајуће образовање 
– први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за научну 
област Биологија, ужа научна област 

Физиологија биљака
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време  
– три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука – биолошке 
науке, који сходно Закону о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 
73/18, 67/19 и 6/20 – други закон) показује смисао 
за наставни рад. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити из-
вршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са по-
дацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, односно ра-
дова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Хемија,  
ужа научна област Настава хемије

у Институту за хемију Факултета,  
на одређено време – пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хе-
мијских наука. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника Факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити: биографију са по-
дацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, односно ра-
дова за који поседују потврду да су прихваћени за 
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складу са законом, утврђено дисриминаторно по-
нашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: доказ о 
одговарајућем образовању (оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, односно уверења ако диплома 
није издата, овера не старија од 6 месеци); уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или потврда о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о психич-
кој, 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) и радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку 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 публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом, 
са назнаком „За конкурс за радно место чистачи-
це”, доставити на горе наведену адресу. Телефон 
за контакт: 034/323-423, Вера Милошевић, секре-
тар школе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање ванредни 
професор за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Немачка књижевност и 
култура и ужа научна област 

Методика наставе немачког језика  
и књижевности

на одређено време од пет година
Наставник у звање доцент или 

ванредни професор за научну област 
Филолошке науке, ужа научна 

област Руски језик
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштве-
но-хуманистичком пољу: За избор у звање доцент: 
доктор наука из научне области за коју се канди-
дат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три године пе-
дагошког искуства на високошколској установи и 
дa има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама. За избор у звање ванредни професор: док-

тор наука из научне области за коју се кандидат 
бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи 
и има више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области, објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са ре-
цензијама, оригинална стручна остварења, однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографија, практикум или 
збирка задатака за ужу научну област за коју се 
бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима. Предуслов је не-
постојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20 
– др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. го-
дине – www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и до-
пунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. 
II–01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. 
II–01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III 
(бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о измена-
ма и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу 
IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-
3691 од 25.10.2019. године – пречишћен текст), 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
(бр. 01-3927 од 07.12.2020. године), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 в одлука УС и 113/2017), 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/4 од 16. 8. 2020. године), Одлуком о допуни 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о измени 
и допуни Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-1161/22 од 28.12.2020. године), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (III-01-523/43 од 16.07.2020. године), Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (III-01-471/18 од 
29. 10. 2020), Правилником о ужим научним, умет-
ничким и стручним областима Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), Одлуком 
о измени и допуни Правилника о ужим научним, 
уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-1161/24 од 28.12.2020) – 
www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу. Документа која је потребно 
доставити на наведене конкурсе: пријава на кон-
курс; биографија и стручна биографија; оверене 
копије диплома свих нивоа студија; извод из мати-
чне књиге рођених (оверена копија); фотокопија 
личне карте и очитана лична карта; потврда на-
длежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању (ори-
гинал или оверена копија); потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педагош-
ком раду (за кандидате који су у радном односу 
на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на 
високошколској установи, за кандидате који се 
први пут бирају у звање наставника и заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзитета 
у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно пре-
давање. Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску – CD-у) у 3 примерка, у складу са 
Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумената које 

кандидат доставља у току поступка избора у звање 
које је саставни део Правилника о начину и по-
ступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/43 од 16.07.2020. године, доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом до-
казивања биографских података, кандидат је ду-
жан да се придржава Закона о заштити података 
о личности, односно да све личне податке, технич-
ки, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене у једном примерку. Пријава 
кандидата уз коју није приложена комплетна доку-
ментација тражена конкурсом као доказ о испуње-
ности услова, сматраће се неуредном и неће се 
узети у разматрање. Сва документација и радови 
достављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички фа-
култет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36215 Вранеши

Михајла Петровића Аласа 1
тел. 036/5466-263 

1. Наставник француског језика
са 78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско боловање)

2. Наставник математике
са 66% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско боловање)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду(„Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139 и 140 став 1 тачке 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања – за извођење наставе на српском 
језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, који 
заједно са потребном документацијом достављају 
школи. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Копије мо-
рају бити оверене, овера не сме бити старија од 6 
месеци. Лекарско уверење се доставља по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре потписи-
вања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4310.02.2021. |  Број 920 |   

дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у об-
зир. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Сва обавештења на телефон:  
036/5466-263.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/2020) 
и услове прописане Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/15), и 
то: 1) поседовање одговарајућег високог образо-
вања: да је стекао високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије ) и то 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области пе-
дагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области пе-
дагошких наука – у ком случају је неопходна завр-
шеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања. 
након стеченог одговарајућег образовања и да је 
стекао високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три го-
дине или вишим образовањем и има најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 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 на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истарага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; 4) има држављанство Републике Србије; 

5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 8) да 
има обуку и положен испит за директора установе. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 
одредбом члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2. доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника – лиценцу за рад (оригинал или овере-
на фотокопија лиценце -уверења); 3. доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, потврду у оригиналу или овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци); 4. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са де-
цом – лекарско уверење, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); 5. уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истарага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања, у оригиналу или овереној фотокопији (не 
старије од 6 месеци); 6. уверење надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова РС о подацима 
из казнене евиденцији за кривична дела из члана 
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система об-
разовања и васпитања, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); 7. уверење 
привредног суда да кандидат није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); 8. уверење о држављан-
ству Републике Србије, у оригиналу или овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци); 9. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом, у оригина-
лу или овереној фотокопији; 10. доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га кандидат 
поседује, у супротном потребно је доставити по-
тврду надлежне Школске управе да није вршен 
стручно-педагошки надзор кандидата, а за канди-
дате који су претходно обављали дужност директо-
ра установе доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(ако га кандидат поседује); 11. лиценца за дирек-
тора установе, у оригиналу или овереној фотоко-
пији (ако кандидат поседује лиценцу за директора 
установе); 12. биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора установе. Доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Кандидат 
изабран за директора установе који нема положен 
испит за директора установе дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. Дирек-
тор се бира на период од 4 године, мандат тече 
од дана ступања на дужност. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са прија-
вом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Радост” Врњачка 
Бања, Хероја Чајке 20, 36210 Врњачка Бања са на-
знаком „Конкурс за избор директора установе – не 
отварати”. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети 
у разматрање. Документација која се подноси уз 
пријаву на конкурс доставља се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Документација која је дос-
тављена уз пријаву на конкурс се не враћа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

тел. 036/736-120

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 
27.01.2021. године, поништава се за радно место: 
спремач. У осталом делу текст огласа остаје непро-
мењен.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/18 – др.закони, 10/2019 и 
6/2020) и услове прописане Правилником о бли-
жим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
108/2015) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе, стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области пе-
дагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисципинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће на-
учне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. го-
дине; лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 
као лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад; да има дозволу 
за рад – лиценцу за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о 
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и 6/20) као и чл. 27 Правилника о организацији и 
систематизацији послова: 1) поседовање одгова-
рајућег образовања, у складу са Законом и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2) поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3) поседовање др-
жављанства Републике Србије; 4) знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; 5) да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Докази о испуњености 
напред наведених услова, и то за тачке 1), 3)–5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Уз пријавни формулар 
(са званичне странице Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја), потребно је доставити 
школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (не старију од 6 
месеци); уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена копија, не старији од 
6 месеци) из МУП-а; уверење да против лица није 
покренут кривични поступак, нити да је покренута 
истрага за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена копија, не старији од 
6 месеци) из суда; извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу (оригинал или 
оверена копија, не старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, не 
старији од 6 месеци). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима – лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 037/3552-353.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац 

Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до 31. августа 2021. године,  
за рад у матичној школи  

и у издвојеном одељењу у Злегињу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту педагога 
може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поред општих услова прописаних чл. 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/09, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17) у 
радни однос може да буде примљено лице које ис-

пуњава и услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 
27 Правилника о организацији и систематизацији 
послова: 1) поседовање одговарајућег образовања, 
у складу са Законом и Правилником о степену и вр-
сти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3) поседовање држављанства Републике 
Србије; 4) знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без об-
зира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Докази о испуњености напред наведе-
них услова, и то за тачке 1), 3)–5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Уз пријавни формулар (са 
званичне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја), потребно је доставити 
школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (не старију од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци), из МУП-а; уверење да против 
лица није покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама образо-
вања и васпитања (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци) из суда; извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу (ори-
гинал или оверена копија, не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима – лекарско уверење, подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 037/3552-353.

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

тел. 037/446-890

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

поседовању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену 
копију уверења); доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања – потврду у ори-
гиналу или овереној фотокопији, најмање 8 година 
рада у области образовања (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова о подацима 
из казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији (не 
старије од 6 месеци); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је прет-
ходно обављао дужност директора школе; оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора школе 
(ако га кандидат поседује); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе. Доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће об-
разовање није стекао на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре за-
кључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директо-
ра и комплетном документацијом доставља лично 
у школу радним данима од 08.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Драган Ђоковић Уча“, 
Лађевци бб, 36204 Лађевци, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе“. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити у секретарија-
ту школе лично или позивом на телефон: 036/851 
448.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено 

време до 31. августа 2021. године,  
за рад у издвојеном одељењу  

у Доброљупцима 

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поред општих 
услова прописаних чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
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Наставник физике
за 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 88/17 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, 
и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у по-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има др-
жављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Испуњеност услова из тачака 1, 3, 4 и 5 се доказују 
приликом пријема у радни однос. За рад на посло-
вима наставника енглеског језика одговарајуће об-
разовање има лице које је стекло високо образо-
вање предвиђено чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Ближи услови 
у погледу степена и врсте образовања наставника 
за послове за које је конкурс расписан предвиђе-
ни су: Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12... 
и 8/20).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат доставља: 1. оверен препис/фотокопију: 
а) дипломе о стеченом високом образовању и до-
датка дипломи (за завршене мастер студије), од-
носно уверење о дипломирању уколико диплома 
још није издата (за наставнике), 2. извод из ма-
тичне књиге рођених (оригинал или оверена фо-
токопија); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
4. да лице зна српски језик (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању, а уколико је ди-
плома стечена на другом језику доказ је потврда 
или сведочанство средње школе, оригинал или 
оверена фотокопија); 5. уверење надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија); 
6. пријавни формулар који кандидати попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а који се 
одштампан и потписан доставља школи заједно 
са осталом потребном документацијом; 7. доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
(оригинал или оверена фотокопија). Кандидати 
које школа упути на проверу психофизичких спо-
собности дужни су да приступе овој провери коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кандидати 
су дужни да у пријави наведу адресу електронске 
поште, како би били обавештени о поступку прове-
ре психофизичких способности. Пријаве кандида-
та које установа упути на проверу психофизичких 
способности а који не приступе овој провери, неће 
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа се неће узимати у 

разматрање. Пријава и документа се предају у ори-
гиналу или у овереној фотокопији, путем препору-
чене поште или непосредно секретаријату школе 
на наведену адресу. Достављена документација 
се не враћа. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, радним даном од 
10.00 до 14.00 часова или путем мејла: dragomir_
markovic@yahoo.com.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ”

Туларе
16240 Медвеђа

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, то јест високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена – мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне об-
ласти или области педагошких наука, у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника ос-
новне школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); 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 децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна за-
твора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања и вас-
питања у установи за образовање и васпитање, на-
кон стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 За-
кона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
Закона, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положени испит за директора установе и 

најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивање конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), не старије од 6 месеци; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; до-
каз о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ о не-
осуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (осим кандидата који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); оверен препис / 
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказе о својим струч-
ним и организационим способностима; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
само изабрани кандидат. Пријаве слати поштом 
или лично доставити на адресу: Основна школа 
„Владимир Букилић”, Туларе, 16240 Медвеђа. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 063/1743-500.

ОШ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
16210 Власотинце, Село Шишава

тел. 016/875-977

Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено: а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије), б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Ре-
публике Србије, 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6) доказ 
о испуњености услова из тачке 3 овог конкурса под 
1) и 3) саставни су део пријаве на конкурс, а до-
каз под 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Сва документа не могу бити 
старија од 6 месеци, у оригиналу или оверене фо-
токопије. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној итернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а докуметацију из тачке 4 овог конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
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на психичку процену способности за рад са учени-
цима који врши надлежна служба за послове за-
пошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана објављеног 
објављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Браћа Миленковић“, Село 
Шишава, Власотинце. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Клупци
15300 Лозница, Ратарска бб

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
16.09.2020. године поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
у објекту „Бамби” у Лозници

2 извршиоца

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
за рад у објектима „Лептирић”  

и „Бамби” у Лозници
2 извршиоца

Психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
за рад у објекту „Бамби” у Лозници

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању(не старија 
од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за рад 
(лиценца, не старија од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 ме-
сеци) полицијске управе 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 примања или да-
вања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање(не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
кратку биографију. Оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Сви заинтересовани кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи на адресу: 
Предшколска установа „Бамби” Лозница, Објекат 
„Чаролија” (код нове цркве) у Лозници, Веселина 
Мисите 26. 

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“

18000 Ниш 
Бубањских хероја 1

Педагог школе
на одређено време ради замене  

одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће ви-
соко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); на ос-
новним студијама у трајању од најмање 4 године 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидат поред наведе-
ног, мора испуњавати и остале услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Ср-
бије; да зна српски језик – уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику потребно је 
доставити уверење да је положио испит из српс-
ког језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидат је дужан да уз 
пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја до-
ставе следећу документацију: кратку биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, не старијег од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију уверења о неосуђива-
ности које се прибавља код МУП, надлежне поли-
цијске управе, не старијег од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију уверења основног суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, не старијег од 6 месеци; доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прибавља се по избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора раду. Сви остали докази су састав-
ни део пријаве на конкурс. Кандидат је дужан да 
обавезно достави своју тачну адресу и контакт те-
лефон. Радни однос се заснива на одређено вре-
ме, са пуним радним временом, а место рада је 
Ниш. Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране, односно 
исте ће бити одбачене. Пријаве се достављају на 
адресу: Основна школа „Бубањски хероји“ Ниш, 
Бубањских хероја 1. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија, коју дирек-
тор именује посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима при Националној служби за запошља-
вање у Нишу.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник угоститељства и 
туризма, за предмет Агенцијско и 

хотелијерско пословање
за 71,15% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговорајуће образовање, 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних на-
ставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020 и 
14/2020), наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета агенцијско и хотелијер-
ско пословање може да изводи: дипломирани 
економист; дипломирани туризмолог; дипломира-
ни географ – туризмолог; дипломирани географ 
(туризмолог); дипломирани економиста – менаџер 
за туризам, смер туристички менаџмент; дипло-
мирани економиста – менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; дипломирани ме-
наџер у хотелијерству; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у об-
ласти Економије; мастер туризмолог, претходно 
завршене основне академске студије у области 
географије или у области Економије; мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програ-
му: менаџер у туризму или менаџер у хотелијер-
ству; да има држављанство РС; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова, и 
то: кратку биографију (CV); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати који су стекли академско звање 
мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење о др-
жављанству (не старије од шест месеци) ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци) оригинал или 
оверену фотокопију - уверење из МУП- а; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе посебним решењем. 
У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, школа ће мини-
мум личних података кандидата уступити Нацио-
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налној служби за запошљавање – Филијали Ниш 
ради психолошке процене способности за рад са 
ученицима, јер је иста услов за заснивање рад-
ног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а конкурсну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије докумената која нису оверене од на-
длежног органа неће се узимати у обзир. Место 
рада: у седишту послодавца у Нишу, Мајаковс-
ког 2. Адреса на коју се подносе пријаве: Угости-
тељско-туристичка школа у Нишу, Мајаковског 2, 
са назнаком „За конкурсну комисију” или у прос-
торијама секретара школе. Лице задужено за да-
вање обавештења о конкурсу: Милица Милутино-
вић, секретар школе, број телефона: 018/233-830.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

математика
на Департману за математику, на 

одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област физика

на Департману за физику
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биогра-
фију, доказ о стеченом научном степену доктора 
наука, списак научних радова као и саме радове 
уколико их кандидат има.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Стручни сарадник логопед
са 50% норме, на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана, а најкасније  
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 родос-
крвнуће одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тума-
чење), треба да испуњавају и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и други закони и 
10/2019) и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања; под одговарајућим об-
разовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на ос-
новним студијама у трајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; сте-

пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној у основ-
ној школи; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискиминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној ин-
тернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; оверену фо-
токопију дипломе о стеченом образовању; до-
каз о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије); 
уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, фи-
зичку и здравствену способност за рад са де-
цом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити школи пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Куварица
вртић „Полетарац II” – 1  
и вртић „Бубамара” – 1

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним за-
коном и ако има средње образовање куварске 
струке. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, личну и радну биографију 
са важећом адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 

уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
односно извод из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу установе 
ПУ „Хабиба Сточевић”, 7. јула 16, Тутин. Више ин-
формација на телефон Предшколске установе „Ха-
биба Сточевић”, 020/810-494.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДР ИБРАХИМ БАКИЋ” ЛЕСКОВА

36323 Лескова, Тутин
тел. 020/452-554 

Наставник разредне наставе
на одређено време  

до повратка запослене  
са породиљског одсуства  

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као иза кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Ср-
бије; 5) зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из ма-
тичне књиге рођених); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања. У поступку одлучивања о из-
бору кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. 
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибра-
хим Бакић”, 36323 Лескова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 020/452-554.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир
36320 Тутин

тел. 020/620-076

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Драги, на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који, поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања: од-
говарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; неосуђиваност за 
кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњени пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о познавању језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама ОШ „Алекса Ђилас-Бећо” 
Мојстир, о чему ће кандидати бити обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Прија-
ве са документима слати на адресу: Основна школа 
„Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, 36320 Тутин. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона: 020/620-076.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар

Стевана Немање бб
тел. 020/540-3165

Чистачица
на одређено време ради замене 

запослене, до повратка запослене  
са породиљског одсуства,  

односно одсуства ради неге детета,  
а најдуже до 14.05.2022. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. за-
кон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без об-
зира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; 4) имају држављанство Републике Србије. 
Услови за пријем у радни однос доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, да није осуђиван правоснажном пресудом 
и да има држављанство Републике Србије, морају 
бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о по-
седовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Прописани степен и 
врста образовања: завршено основно образовање. 
Рок за доставу пријава (пријавни формулар) на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Уз 
пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно 
је доставити: 1. оригинал или оверену копију ди-
пломе, односно уверење, којим се доказује одго-
варајуће образовање; 2. оригинал уверење о др-
жављанству (не старије од шест месеци); 3. доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од шест месеци). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију (доказе), заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају ОШ „Меша Се-
лимовић“, Нови Пазар. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе сачињене у скла-
ду са чланом 154 став 6 Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 –др. закон, 10/19 и 
6/20). Разговор се обавља у циљу процене позна-
вања струке и послова за радно место за које је 
кандидат конкурисао; процене професионалних ка-
рактеристика и мотивације кандидата за рад у шко-
ли и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуњености 
услова за пријем, односно заснивање радног од-
носа слати на адресу: Основна школа „Меша Се-
лимовић”, Нови Пазар, Стевана Немање бб, 36300 
Нови Пазар, са назнаком „ За конкурс”, или лично 
доставити управи школе. Пријаве које не испуња-
вају услове конкурса у погледу прописаног степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег образо-
вања, 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. Информације поводом конкурса могу се до-
бити на телефон: 020/5403-165.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар

Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник ликовне културе
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене, односно 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, а најдуже до 21.02.2022. године

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене, односно 
до повратка запослене са породиљког 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, а најдуже до 30.09.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. за-

кон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање ма-
лолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови за 
пријем у радни однос доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. До-
кази да кандидат има одговарајуће образовање, 
да није осуђиван правоснажном пресудом, да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик, морају бити саставни део пријаве на кон-
курс. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник мора имати одговарајуће образовање 
сходно члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20). Знање срп-
ског језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском језику 
или да је положио испит из наведених језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 –др.закон, 10/19 и 6/20). У погледу 
степена и врсте образовања потребно је да канди-
дати имају одговарајући степен и врсту образовања 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС”, 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 и 19/2020). Рок 
за доставу пријава (пријавни формулар) на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече почев од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Уз 
пријаву (пријавни формулар) на конкурс потреб-
но је доставити: 1. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим се доказује од-
говарајуће образовање; 2. оригинал уверење о др-
жављанству (не старије од шест месеци); 3. доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од шест месеци), 
4. одговарајући доказ којим се доказује знање срп-
ског језика, сходно члану 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати по-
пуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
цију (доказе), заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају ОШ „Меша Селимовић”, 
Нови Пазар. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе сачињене у складу са чла-
ном 154. став 6. Закона о основама система образо-
вања и васпитања васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/17, 27/18 –др. закон, 10/19 и 6/20). 
Разговор се обавља у циљу процене познавања 
струке и послова прописаних наставним планом и 
програмом за радно место за које је кандидат кон-
курисао, процене професионалних карактеристика, 
вештине комуницирања, ставова и мотивације кан-
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дидата за рад у школи и додатног знања и вешти-
на. Пријаве (пријавни формулар) са потребним до-
казима о испуњености услова за пријем односно 
заснивање радног односа слати на адресу: Основна 
школа „Меша Селимовић“, Нови Пазар, Стевана Не-
мање бб, 36300 Нови Пазар, са ознаком „За кон-
курс“, или лично доставити управи школе. Прија-
ве које не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег образовања, прописаног занимања 
(стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже све захтеване доказе о испуњености усло-
ва конкурса) и неблаговремене, неће се узимати 
у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом кон-
курса могу се добити на телефон: 020/5403-165.

НОВИ САД

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85
тел. 021/724-029

e-mail: vukbdpdirektor@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 108/2015). За директора 
школе може да буде изабрано лице које има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, стечено на: 1) сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне, студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисциплинар-
не, 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 чети-
ри године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; које 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиља у породици, одузимање малолетног лица, за-
пуштање и злостављање малолетног лица или ро-
доскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; које није осуђивано правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпити рад; најмање осам година радног иску-
ства у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има дозволу за рад лиценцу наставника или струч-
ног сарадника; обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положени 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност, због 
чега се пријава таквог кандидата без овог доказа 
неће сматрати непотпуном).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен пријавни формулар који се на-
лази на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о 

држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (на трајном обрасцу или 
оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићенх међународним правом без обзира 
на изречену санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, не 
старији од 6 месеци (издато од стране МУП-а); доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, не старији 
од 6 месеци (уверење из привредног суда); потвр-
да – уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењењм на-
редбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривично дело насиља у по-
родици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита 
и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против првног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом – оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); оверену фотокопију документа о по-
ложеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за рад наставника, одосно стручног сарадника; 
оверену фотокопију дозволе за рад, односно лицен-
цу за директора установе (уколико је кандидат посе-
дује); потврду о радном искуству на пословима об-
разовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотокопија); до-
каз о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (оверену фотокопију извештаја просвет-
ног саветника, уколико га има); уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, 
дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија извештаја о спољашњем вред-
новању школе, уколико га је било), радну биогра-
фију; оригинал или оверена фотокопија лекарског 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (може из дос-
ијеа запосленог кандидата), с тим што је изабрани 
кандидат дужан да достави лекарско уверење пре 
ступања на дужност директора. Фотокопије доказа 
који се подносе при конкурисању морају бити ове-
рене од стране надлежних органа, у супротном неће 
се узимати у разматрање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања истог у пуб-
ликацији „Послови“. Пријава се може поднети лично 
у просторијама школе или поштом у затвореној ко-
верти, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор ди-
ректора“, на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 21465 Бачко 
Добро Поље, Маршала Тита 85. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, сва-
ког радног дана од 09.00 до 13.00 часова, путем те-
лефона: 021/724-029.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика (наука о језику) 

Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Светска и компаративна 

књижевност са теоријом 
књижевности

Одсек за компаративну књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Светска и компаративна 

књижевност са теоријом 
књижевности

Одсек за компаративну књижевност

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (за предмете из 

Развојне психологије) 
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (за предмете из 
области Психологија образовања) 

Одсек за психологију

Виши лектор за ужу научну област 
Русинистика
2 извршиоца

Одсек за русинистику

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

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. За наставника 
(сва звања) – универзитетски професор: оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним, мастер 
(магистарским) и докторским студијама/диппломе о 
стеченом научном називу доктора наука; биогра-
фија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http: //www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном облику и на 
CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова, као и сами радови (у папирном 
или електронском облику на ЦД-у); друге прилоге 
којима се доказује испуњеност услова за избор у 
звање наставника, а који су предвиђени Правил-
ником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду https: 
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnicи; 2. За асис-
тента: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским сту-
дијама; потврду да су уписани на докторске студије 
или потврду да је тема докторске дисертације одо-
брена (за кандидате који завршвају докторат по ра-
није важећим прописима); биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са веб-
сајт Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном облику и 
на ЦД-у, (извештај о пријављеним кандидатима за 
избор у звање сарадника; кандидат попуњава по-
датке од II до VII); податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме ра-
дове; 3. За вишег лектора: оверена фотокопија ди-
пломе о завршеним основним и мастер студијама 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом висо-
ком образовању из одговарајуће области стечену 
према раније важећим прописима; биографија сас-
тављена на основу упитника који се може преузе-
ти са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у 
звање сарадника) у папирном облику и на цд-у; - 
податке о досадашњем раду; списак стручних и на-
учних радова као и саме радове. Ближи услови за 
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избор у звање наставника одређени су члановима 
123-128 Статута Филозофског факултета, Правил-
ником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника Универзитета у Новом Саду https: 
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/35-правилници и Стату-
том Универзитета у Новом Саду. Ближи услови за 
избор у звање сарадника одређени су члановима 
129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова достави-
ти на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др 
Зорана Ђинђића 2.

ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ”
Ковачица

Васпитач
1 васпитач за рад у Ковачици  
и 1 васпитач за рад у Црепаји

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то да: 1) има одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); 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 степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије); 2) има психичку, фи-
зичку и здравствену способност за рад са децом; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Ди-
плома о стеченом образовању на српском језику 
која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 5.

Стручни сарадник – логопед 
за рад у Ковачици

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то ако: 1) има одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-

вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против чо-
вечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад. Дипло-
ма о стеченом образовању на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 5.

Сарадник за исхрану – 
нутрициониста

за рад у Ковачици

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 139 За-
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 
– др. закон и 10/2019) и то ако: 1) има одговарајуће 
високо образовање: на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на студијама у трајању 
од три године, 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, за-
пуштање и злостављање малолетног лица или ро-
доскврнуће, 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има др-
жављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно образовни рад. 
Диплома о стеченом образовању на српском језику 
која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 5.

Кувар
за рад у Црепаји

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 139 За-
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање: средње образовање III или IV 
степен стручне спреме, профил кувар; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о 
стеченом образовању на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 5.

Спремачица
за рад у Ковачици

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 

Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање: нижа стручна спрема, 
основно образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и словачки језик.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, формулар-за-кон-
курисање; 2) уз попуњен пријавни формулар по-
требно је приложити радну биографију (CV), тачну 
адресу пребивалишта и контакт телефон; 3) ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о дипло-
мирању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месе-
ци); 7) доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Пре закључења уговора о раду, кандидат 
који је изабран доставља уверење о психичкој, фи-
зичкој и здравственој способности за рад са децом, 
не старије од шест месеци. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији (не старије од 6 ме-
сеци). Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за пријем у радни однос на 
неодређено време. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Пријаве се подносе лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу: Предшколска ус-
танова „Колибри”, 26210 Ковачица, Др Јанка Були-
ка бб, са назнаком „За конкурс за _______ (уписати 
назив посла)”, у затвореној коверти. Информације 
о конкурсу могу се добити у предшколској устано-
ви, код секретара, на телефон: 013/662-122, од 
9.00 до 13.00 сати. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПУ „БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10б

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
88/17, 27/18 и 10/19), у даљем тексту Закон: 1) 
да има одговарајуће образовање; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
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них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Ре-
публике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. До-
кази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Стечено одговарајуће високо образовање: 
1) 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 об-
ласти за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, му-
лтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона мора 
да има завршене студије првог степена из на-
учне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има: одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона за васпитача или стручног сарадника, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Дужност ди-
ректора предшколске установе може да обавља 
лице које има: одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона, за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност. Документација 
која се прилаже као копија мора бити оверена 
код нотара. Кандидат је у обавези да достави: 
пријаву на конкурс на пријавном формулару који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о поседовању лиценце за рад; доказ о раду од 
најмање осам или десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
образовања; уверење да није осућиван; уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци; кандидат који је прет-
ходно обављао послове директора у обавези је 
да достави доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања установе; кандидат је у обавези да 
достави биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада ди-
ректора установе. Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти, са 
назнаком: Конкурс за директора предшколске ус-
танове „Бамби”, на адресу: Бориса Кидрича 10б, 
26204 Опово. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник српског језика  
и књижевности

на одређено време,  
замена одсутног радника  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање рад-
ног односа: 1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 2. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; 3. држављанство Републике Србије; 4. 
знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, кандидати морају да испуне и посебан 
услов у смислу одговарајућег образовања и то: (1) 
професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; (2) 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; (3) 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; (4) 
професор српског језика и српске књижевности; (5) 
професор српскохрватског језика са јужнословенс-
ким језицима; (6) професор југословенске књижев-
ности и српског језика; (7) професор југословенске 
књижевности са страним језиком; (8) професор 
српског језика и књижевности; (9) професор срп-
ске књижевности и језика; (10) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 
(11) професор југословенских књижевности; (12) 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; (13) дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; (14) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; (15) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); 16) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); (17) 
мастер професор књижевности и језика (србис-
та); (18) мастер професор књижевности и језика 
– компаратиста. (19) мастер професор предметне 
наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно за-
вршене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика. Заинтересова-
ни кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају Школи. Адреса на којој се нала-
зи формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Потребна документација: доказ о испуњености ус-
лова одговарајућег образовања и држављанства, 
доказ да није осуђиван (тачка 2 услова), док се 
доказ о испуњености услова психичке, физичке и 
здравствене способности подноси пре закључења 

уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом слати искуључиво на адресу: Ме-
дицинска школа „Стевица Јовановић”, 26000 Пан-
чево, Пастерова 2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

26000 Панчево, Максима Горког 7

Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) високо образовање (VII/1 ниво обра-
зовања) у складу са чл. 140Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
Републике Србије“ бр. 88/17, 27/18 др. Закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Електротехника („Сл. гласник- Про-
светни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 
4/18, 13/18 и 2/20), 2. да има психичку, физич-
ку 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 које је осуђено за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће; за кривично дело давања или при-
мања мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног са-
обраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију, да није утврђено дискри-
минаторско понашање, 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик. Уз 
пријаву приложити попуњен пријавни форму-
лар, који се налази на сајту Министарства про-
свете, 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. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије), у скла-
ду са прописом који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису 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 станује 
кандидат (као доказ овог услова кандидат може 
доставити било који документ издат од надлеж-
ног органа), 5. извод из матичне књиге државља-
на Републике Србије, 6. доказ о знању српског 
језика (ако кандидат прилаже диплому о завр-
шеном школовању на српском језику не треба да 
доставља додатне доказе за овај услов). Канди-
дати који буду изабрани, пре закључења уговора 
о раду, дужни су да достави уверење о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаву са неопходном 
документацијом слати поштом или лично, на ад-
ресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације 
на телефон: 013/2352-615.
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ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12000 Лучица

Наставник разредне наставе
на одређено преко 60 дана,  

а најдуже до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор 
разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и ен-
глеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ – мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу). Заин-
тересовани кандидати уз молбу треба да приложе 
и следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о др-
жављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембра 2
тел. 012/7643-190

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020) и услове прописане Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15) 
и то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога и то: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) 
да има обуку и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за ди-
ректора, дужан је да га положи у законском року од 
дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 5) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

7) да није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ; 8) да против кандидата није покренут 
кривични поступак, нити покренута истрага; 9) да 
има држављанство Републике Србије; 10) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: 1) оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (дозволу за рад настав-
ника васпитача и стручног сарадника); 3) оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за ди-
ректора школе); 4) оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о радном искуству, најмање осам годи-
на рада у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, која мора да 
садржи податак о радном стажу и пословима које 
је лице обављало, коју издаје установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и васпитања; 
5) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење). не 
старије од 6 месеци; 6) оригинал уверења да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање (не старије од 6 месеци) или оверена фо-
токопија истог; 7) оригинал уверење да лице није 
правноснажно осуђено за привредни преступ у вр-
шењу раније дужности (не старије од 6 месеци) или 
оверена фотокопија истог; 8) оригинал уверења на-
длежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 За-
кона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија 
истог; 9) оригинал уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) или оверена 
фотокопија истог; 10) доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, оригинал или оверена фотокопија; 
11) доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), оригинал или оверена фотокопија, односно 
доказ да није вршен стручно-педагошки надзор у 
раду кандидата, уколико истог није било, оригинал 
или оверена фотокопија; 12) резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (достављају само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве), оригинал или оверену фотокопију, у случају да 
за време обављања дужности директора није вр-
шен стручно-педагошки надзор установе и оцена 
спољашњег вредновања, доставити доказ о томе, 
оригинал или оверену фотокопију; 13) извод из ма-
тичне књиге рођених, оригинал или оверена фо-
токопија; 14) попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 15) радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и планом рада за време манда-
та; 16) доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (неће се сматрати непотпуном 
пријавом уколико кандидат не достави доказ о 
својим стручним и организационим способности-
ма). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати у затвореној коверти на адресу школе: 
Основна школа „Моша Пијаде” Жагубица, 25. сеп-
тембра 2, 12320 Жагубица, са назнаком на коверти 
„Конкурс за избор директора школе” или предати 
лично на наведеној адреси, у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Све 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе на телефон: 012/7643-190.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Спремачица
на одређено време,  

најдуже до завршетка  
радне 2020/21. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним Законом и ако има одго-
варајуће образовање, и то: основно образовање. 
Општи услови: а) да има одговарајуће образо-
вање; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; в) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
зашштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; г) да има држављанство Републике Ср-
бије. Докази о испуњености услова из тачака а), в), 
г) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Уз пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, лично или на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник практичне наставе  
за здравствену негу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да у рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: има 
одговарајуће образовање; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
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саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са од-
штампаним пријавним формуларом достављају ус-
танови. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије (не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико образовање није стечено на српском јези-
ку. Лекарско уверење се доставља пре потписивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или слати на горе наведену адресу.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/810-0091

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 
77/17, 72/18, 10/19 и 6/20 ) и услове предвиђене 
Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
бр. 108/2015) и то: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, у 
ком случају мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) наставника, педагога или пси-
холога; обука и положен испит за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање као и да није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уколико се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које уз испуњеност горе наведених 
услова има одговарајуће образовање из чл. 140 став 
3 истог закона тј.високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске односно 
струковне студије 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, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: по-
пуњен пријавни формилар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о по-
ложеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе, уколико поседује (пријава 
која не садржи ово уверење неће се сматрати не-
потпуном); доказ о најмање 8 година рада у ус-
танови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (радна 
биографија); уверења о држављанству РС и извод 
из матичне књиге рођених; уверење из надлежне 
службе МУП-а да кандидат није осуђиван (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног Привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на тим јези-
цима); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако је кандидат претходно обављао дужност ди-
ректора установе; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора кандидата-извештај просветног 
саветника - ако га поседује; оквирни план рада за 
време мандата, доказе о својим стручним и ора-
ганизационим способностиама. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горе наведену адресу уз напомену: „Конкурс за ди-
ректора установе – не отварати“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежних органа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ВОЈИНОВИЋ“

Подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/385-827

Наставник историје
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са 35% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу стручне спреме 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 
кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
140 и 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања и давања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без об-
зира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримитарно 
понашање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може преу-
зети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању; потврду са 
факултета о положеним испитима из психологије, 
педагогије, методике стечено на високошколској 
установи у току студирања или након дипломи-
рања у вредности од 30 бодова и 6 бодова прак-
се у складу са Европски системом преноса бодова 
или потврду о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студирања или потврду о по-
ложеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу (оригинал или оверена фотокопија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци-издаје МУП); доказ 
о знању српског језика издат од стране надлежне 
установе (доставља кандидат који није стекао об-
разовање на српском језику); лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу или донети лично.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Стручни сарадник – педагог
на одређено време до повратка 

запосленог радника са функције.

УСЛОВИ: Кандидати треба треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стуч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 11/12 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то је: про-
фесор педагогије, дипломирани педагог општи смер 
или смер школске педагогије, диполмирани школ-
ски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер 
падагог, дипломирани педагог-мастер; да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је из-
речена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство РС; да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
образовање није стечено на српском језику).
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може пре-
узети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да доставе и наведену документацију: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом, оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или оверену фо-
токопију уверења о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци-издаје МУП); доказ о знању српског језика 
издат од стране надлежне установе (доставља канди-
дат који није стекао образовање на српском језику); 
лекарско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу или донети лично.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА“

25260 Апатин, Блок 112 бр. 56
тел. 025/773-029

Мајстор одржавања – руковалац 
постројења котларнице у Сонти

на одређено време, замена привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: средње образовање, III степен стручне 
спреме; положен испит за руковаоца централним 
грејањем. У радни однос ради обављања наведених 
послова, може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: 1. да има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања); 4. 
да је држављанин Р Србије; 5.да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/). Уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар кандида-
ти достављају: 1.оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал/оверена копија); 3. уверење из казнене 
евиденције МУП-а и уверење надлежног суда, ос-
новног суда, не старије од 6 месеци (оригинали или 
оверене фотокопије); 4. оригинал или оверену фо-
токопију дипломе/уверења/сертификата о стручној 
оспособљености за занимање руковаоца централног 
грејања; 5. доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику; у том случају кандидат 
доставља писани доказ – оверену копију дипломе о 
завршеном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или уверење високошколске уста-
нове којим кандидат потврђује да је положио испит 
из српског језика, уколико образовање није стечено 
на српском језику); 6. молбу са CV-јем или кратком 
биографијом. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења уговора о 
раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона. Пријава 
која не садржи све тражене документе као и пријава 

која садржи неоверене документе, сматраће се не-
потпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве се достављају лично или 
поштом, на адресу: Предшколска установа „Пчелица” 
Апатин, Блок 112 бр. 56. Документација се доставља 
у овереним фотокопијама. Додатне информације се 
могу добити код секретара установе – контакт теле-
фон: 025/773-029. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОШ „23. ОКТОБАР”
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Наставник српског језика
на одређено време ради  

замене запосленог који обавља 
функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (стечено на студијама другог степена, 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно следећи степен и врста стру-
чне спреме: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, професор, од-
носно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за српскохрват-
ски језик са јужнословенским језицима, професор срп-
скохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, професор српс-
ког језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књижев-
ности, дипломирани компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска књижевност и језик са компаратистиком), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језики, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језики лингвистика), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност). Остали услови: поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна за-
твора у трајању најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о не-

осуђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Све пријаве 
са приложеном документацијом доставити на адресу 
Основне школе „23. октобар”, 22308 Голубинци, Пу-
тиначка 1, лично или поштом, са назнаком „Конкурс 
за наставника српског језика”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел./факс: 022/474-042

e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

Наставник гитаре
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у ос-
новној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и 
18/2020); остали услови прописани чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Канди-
дати подносе: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографију и 
следеће доказе о испуњености услова: 1. доказ о сте-
ченом образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе и додатка дипломи или уверења о стеченом 
високом образовању); 2. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); 3. извод из матичне књиге рођених; 4. доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно уверење(или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са 
чланом 142 закона о основама система образовања и 
васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибавље-
но од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месе-
ци); 6. уверење општинског суда да против њих није 
покретнут кривични поступак (не старије од 30 дана); 
7. доказ о знању српског језика – подноси кандидат 
који средње, више или високо образовање није стекао 
на српском језику, издат од одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Све пријаве са приложе-
ном документацијом послати поштом на адресу: ОМШ 
„Теодор Тоша Андрејевић”, ЈНА 140, 22400 Рума или 
донети у секретаријат школе у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс”, од 8 до 13 часова. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица,  
Змај Јовина 27

тел./факс: 022/621-671

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у издвојеном одељењу Гргуревци 
и у матичној школи у Сремској 

Митровици, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко  

60 дана, односно до повратка запосленог 
који је именован  

за директора школе

УСЛОВИ: у складу са чл. 3 став 1 тачка 12 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
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них сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020), послове 
наставника физичког и здравственог васпитања у ос-
новној школи могу да обављају: професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког васпи-
тања – дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, професор физичког васпитања – дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физич-
ког васпитања – дипломирани кинезитерапеут, ди-
пломирани професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер фи-
зичког васпитања и спорта, професор спорта и фи-
зичког васпитања, професор спорта и физичке култу-
ре, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Гргуревци, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запосленог  

са функције

УСЛОВИ: у складу са чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020), послове наставника раз-
редне наставе у основној школи могу да обављају: 
професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ – мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Стручни сарадник – библиотекар
за рад у матичној школи у Сремској 
Митровици, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко  

60 дана, односно до повратка запосленог 
са функције

УСЛОВИ: у складу са чл. 6 став 1 тачка 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020), послове стручног 
сарадника – библиотекара у основној школи могу 
да обављају: дипломирани библиотекар – инфор-
матичар, професор, односно дипломирани филолог 
језика и књижевности, професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност са теоријом 
књижевности, професор разредне наставе, професор 
језика и књижевности, односно књижевности и јези-
ка – смер за библиотекарство, професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности, професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, професор, односно дипломирани фи-
лолог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар – информатичар, мастер фило-
лог (главни предмет/профил библиотекарство и ин-
форматика), мастер професор језика и књижевности 
(главни предмет/профил библиотекарство и инфор-
матика) професор југословенских књижевности, ди-
пломирани компаративиста и библиотекар, професор 
српске књижевности и језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система об-
разовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020) и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у ос-
новној школи („Службени гласник РС”, 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); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови у погледу 
образовања у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020): 1) високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области пе-
дагошких наука (мора да има завршене студије пр-
вог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020), који се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) и уз од-
штампан пријавни формулар и кратку биографију, 
достављају школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе – лица која су стекла академско 
звање мастер достављају и оверене фотокопије ди-
пломе о завршеним основним академским студијама 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фо-
токопију); доказ о знању српског језика доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику или на језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на из-
речену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци, прибавља кандидат од надлежне полицијске 
управе); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију – не отварати”, уз 
обавезну назнаку за које радно место се конкурише, 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економ-
ских наука, са докторском дисертацијом из уже нау-
чне области Финансије и рачуноводство. Поред на-
ведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом обра-

зовању Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 67/19 и 6/20 – 
др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. 
године – исправка; измене и допуне 13. фебруара 
2019. године, 29. септембра 2020. године), Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. 
маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. 
децембра 2018. године и 28. септембра 2020. годи-
не, Правилника о ближим мимималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. 
септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 
1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. 
октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године –ау-
тентично тумачење) и Правилника о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац – подаци о 
кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета (2. одељак реферата о 
пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у 
електронској форми на CD-у (Образац и Упутство су 
доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у 
случају чиповане личне карте потребно је достави-
ти очитану личну карту), оверене фотокопије дипло-
ма, списак радова и саме радове, потврду о томе да 
лице није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета и Правилни-
цима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

Наставник разредне наставе
у издвојеном четвороразредном 

одељењу у Градојевићу, на одређено 
време до повратка запослене  

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то да: а) имају одговарајуће образо-
вање; одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања јесте високо образовање на студијама другог 
степена као и на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2015. године и 
Правилника о степену и врсти образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти об-
разовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи); б) имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; в) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) имају држављанство Републике Србије; д) знају 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају и 
следећу потребну документацију: извод из матичне 
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књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом основном образовању; очитану 
личну карту (фотокопију уколико није чипована), 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
судском пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 тачка в) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал, не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси 
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Докази о испуњености услова из тачака а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о ис-
пуњености услова из тачке б) прибавља се пре за-
кључења уговора о раду. Документација се доставља 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. До-
кументација се може доставити и лично у секрета-
ријату школе, од 8.00 до 13.00 часова. Телефон за 
информације: 015/556-390. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. ОШ „Мића 
Станојловић” као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и организацио-
не мере за заштиту личних података кандидата, ради 
спречавања случајног или незаконитог уништења, 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и од 
свих незаконитих облика обраде. Решење о избору 
кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглаше-
но на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја када постане 
коначно.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018 – други закони и 10/2019). Кандидати по-
пуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фо-
токопија дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2) уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3) из-
вод из матичне књиге рођених; 4) доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, који 
издаје надлежна полицијска управа; 5) доказ о по-
знавању српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику); 6) краћа 
биографија. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључења уговора о раду достави лекарско 
уверење о здравственој способности за рад са де-
цом и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са де-
цом и ученицима, који уђе у ужи избор, вршиће На-
ционална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 

објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горнаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће об-
разовање за наставника музичке школе и подручја 
рада: Култура и јавно информисање, за педагога и 
психолога, у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – други закони, 
10/2019 и 6/2020), што подразумева да кандидат буде 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалистичке 
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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; дозволу за рад (лиценцу 
за наставника или стручног радника); обуку и поло-
жен испит за директора школе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 из-
речену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, др-
жављанство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а заједно са 
одштампаним формулараом подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за на-
ставника или стручног сарадника, потврду да кан-
дидат има најмање осам година радног искуства на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), не старије од шест месеци у односу на 
дан истека конкурса – оригинал; доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије (не 
старије од шест месеци), доказ да се против њега не 
води кривични поступак (не старији од шест месе-
ци), доказ о неосуђиваности превоснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ (потврда 
привредног суда), не старије од шест месеци; доказ 
о знању српског језика, осим кандидата који су на 
српском језику стекли одговарајуће образовање; до-
каз о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
кандидат поседује; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе у оцени спољашњег вред-
новања за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора; преглед кретања у служби са 

биографским подацима (необавезно) и предлогом 
програма рада директора школе, доказе о својим 
стручним и организационим способностима и стала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (необавезно). Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, или у други нерадни дан, рок ис-
тиче истеком првог наредног радног дана. Пријаве на 
конкурс са потребним документима се достављају на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
разматрати. Информације можете добити на телефон 
015/350-282, Мирела Ђурђевић.

УЖИЦЕ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „ЗАПАДНА СРБИЈА“

СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/510-169

Наставник у звање наставника 
страног језика, за ужу научну, 

односно стручну област Филолошке 
науке (Руски језик)

на одређено време од пет година, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат мора да испуњава следеће обавезне ус-
лове: обавезни услови за избор у звање наставни-
ка страног језика су: завршене студије првог, другог 
степена (дипломске академске студије, мастер) или 
трећег степена (доктор наука) на акредитованој ви-
сокошколској установи и акредитованом студијском 
програму, у одговарајућој научној/стручној области 
за коју се бира, по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године или ма-
гистар наука из одговарајуће научне-стручне области 
по пропису који је уређивао високо образовање пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању 
10.09.2005. године или завршене студије у четво-
рогодишњем трајању – VII/1 степен стручне спреме 
према прописима који су важили пре ступања на сна-
гу Закона о високом образовању; објављене стручне 
радове у одговарајућој области; способност за на-
ставни рад. Допунски услови за избор у звање на-
ставника страног језика су: ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна оцена 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и 
других делатности Академије. Уз пријаву на конкурс, 
као доказе о испуњавању услова, кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. радну биогра-
фију (у штампаној и електронској верзији у ворду) 
која треба да садржи следеће податке: лични пода-
ци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и 
година, место рођења, општина); држављанству, те-
лефон и мејл; о постигнутим степенима образовања; 
податке о истраживачком, стручном и професионал-
ном доприносу; податке о доприносу наставној де-
латности; податке о доприносу стручној, академској 
и широј заједници; податке о сарадњи са другим 
високошколским, односно научно-истраживачким 
институцијама у земљи и иностранству; друге по-
датке за које кандидат сматра да су битни; потврда 
установе или друге организације о радном искуству; 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 
променио личне податке), уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење 
о нострификацији дипломе стечене у иностранству, 
у овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о избори-
ма у наставно и научно звање, ако је кандидат био 
биран у наставно и научно звање на другој устано-
ви; сертификате, потврде, уверења и друге испра-
ве издате од научних, стручних и других надлежних 
организација, организатора научних и стручних ску-
пова, организатора пројеката, научних и стручних 
часописа, високошколских установа за сваки пода-
так наведен у пријави који се односи на истражи-
вачки, стручни и професионални допринос; допринос 
наставној делатности; допринос стручној, академској 
и широј заједници и сарадњу са другим високошкол-
ским, односно научно-истраживачким институцијама 
у земљи и иностранству; друге доказе за које учес-
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ник конкурса сматра да су битни; доказе о неосуђи-
ваности за кривична дела утврђена Законом и Ста-
тутом. За комплетност документације коју подноси 
на конкурс одговоран је учесник конкурса. Пријаве 
се подносе Академији струковних студија Западна 
Србија, на адресу: Трг Светог Саве 34, 31000 Ужи-
це са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање 
кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављи-
вања у јавном гласилу, односно интернет страници 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: Марина 
Шумаревић, дипломирани правник, контакт телефон: 
031/510-169.

ВАЉЕВО

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2

тел. 014/222-512

Наставник математике
са 88,87% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система об-
разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, и 10/2019, 27/2018 – 
др.закони и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, и 10/2019, 27/2018 
– др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/20); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на ком се остварује об-
разовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Докази о испуње-
ности услова из. тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, и 10/2019, 
27/2018 – др. закони и 6/20), који се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве 
на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, коју прибавља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства (налази 
се на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на 
сајту”) и исти достављају, читко попуњен и оштампан, 
школи са следећом потребном обавезном документа-
цијом: 1. пријаву на конкурс са краћом биографијом 
својеручно потписану; 2. доказ о одговарајућем об-
разовању, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
образовању у складу са чланом140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др.закони и 6/20) и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/20); 3. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ 
о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
6. потврду о некажњавању надлежне полицијске уп-
раве, не старију од шест месеца (оригинал или ове-

рену фотокопију - доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против чо-
вечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје МУП); 7. уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 и 140 ЗОСОВ и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019 и 2/20) у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
уђу у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове за-
пошљавања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће благовремено бити обавештени. Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене, у супротном се 
неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу у затвореној 
коверти, са напоменом: „За конкурс – наставник ма-
тематике” лично или путем поште. Контакт телефон: 
014/221-512.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

Општина Бујановац
Село Кленике

тел. 064/8930-850

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/2018 
– аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142 За-
кона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/20); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник Републике Србије”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) 
за рад на радном месту наставника разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 

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 шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: краћу биографију, 
доказ да имају одговарајуће образовање – прописану 
врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе или уверења о одговарајућем образовању), 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/20), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уве-
рење подноси се непосредно пре закључења уго-
вора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговерене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве уз 
потребну документацију слати на адресу: ОШ „Бора 
Станковић” Кленике, 17524 Кленике.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Оглас објављен 27.01.2021. године, у публикацији 
„Послови” број 918, поништава се у целости.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
17500 Врање, Ратаје

тел. 017/59-003, 59-035

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 122 чл. 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) и Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015) и то: 
1) да поседује одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне сттудије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. го-
дине. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2 ) члана 
140 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
3) обуку и положен испит за директора установе, 
4) најмање 8 година рада у установи, на пословима 
образуовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, 5) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 6) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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или давање мита, за кривучна дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 7) да има држављанство Републике Србије, 8) 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано лице које, уз испуњеност оста-
лих горенаведених услова, има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 став 3 истог закона, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 10 година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи следећу документацију, 
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оверен препис / 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис / оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену фотокопију лекарског уверења о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима, не старије од 6 месеци; оверену фо-
токопију доказа о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, оверен препис / оверену фотокопију документа 
о положеном испит за лиценцу, односно стручном 
испиту, оригинал потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, оцену о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује, а 
уколико се на конкурс јавило лице које је претход-
но обављало дужност директора школе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања – оверена фо-
токопија, оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности (уверење МУП-а из казнене евиден-
ције, не старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија уверења основног суда да против канди-
дата није покренут кривични посупак доношењем на-
редбе о спровођењу истраге, потрврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оп-
тужног предлога, не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверења фотокопија доказа о неосуђиваности 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење привредног суда, не старије од 6 месеци), 
биографске податке и оквирни план рада за време 
мандата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за из-
бор директора школе”, поштом на адресу школе (ОШ 
„Бранислав Нушић”, Село Ратаје, 17500 Врање) или 
лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 
08.00 до 12.00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. За све додат-
не информације о конкурсу кандидати се могу обра-
тити секретару школе, радним данима од 08.00 до 
12.00 часова. Телефон за информације: 017/59-035.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/422-425, 423-630
e-mail: direktorhts@gmail.com

Наставник технолошке  
групе предмета

за 43,50% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

са неплаћеног одсуства, односно до 
31.08.2021. године

Наставник социологије
за 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за време боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Наставник социологије са правима 
грађана

за 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за време боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Наставник аутоматске обраде 
података

за 16,66% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог, 

односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу за пријем у 

радни однос, на неодређено време, а 
најкасније до 31.08.2021. године

Помоћни наставник у конфекцијској 
радионици

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

запослене са одсуства ради неге детета, 
односно до 18.06.2021. године

УСЛОВИ: За радно место наставника технолошке 
групе предмета, наставник социологије, наставник 
социологије са правима грађана и наставник ауто-
матске обраде података, кандидат поред општих ус-
лова за заснивање радног односа прописаних чланом 
24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, и 95/18) треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 140 и 
142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада хемија, не-
метали и графичарство (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/18 и 
7/19). У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: 1. поседује одгова-
рајуће високо образовање (на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему треба да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); 2. да 
има психичку, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и золстављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и дригих добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изреченуи кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Ре-
публике Србије, 5. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Услови из става 
1 члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања доказује се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3) -5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а докази 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 лица из члана 140 овога за-
кона је и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих је по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Услови: за радно ме-
сто помоћни наставник у конфекцијској радионици, 
кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17 и 95/18), треба да испуњава и по-
себне услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образованај наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада текстилство и кожарство (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 8/15, 19/15, 2/17, 7/17, 
9/19, и 14/20). У радни однос могу бити примљена 
лица која испуњавају одређене услове: 1. поседује 
одговарајуће средње образовање, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насдиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без об-
зира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање, 4. има држављанство Републике Србије, 5. 
зна језик и језик на коме се оставрује образовно вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити: 1. Пријавни формулар (кандидати попуњавју 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, и заједно са осталом документацијом достављају 
школи). 2. оригинал или оверену копију дипломе, од-
носно уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање за радна места наставник технолошке групе 
предмета, наставник социологије и наставник соци-
ологије са правима грађана. 3. сведочанство о завр-
шеном средњем образовању за радно место помоћ-
ни наставник.4. оригинал уверење о држављанству 
(не страије од 6 месеци). 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија). 6. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 из-
речену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(извод из казнене евиденције Муп-а Србије, ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месеци); 7. 
одговарајући доказ којим се доказује знање српског 
језика, сходно члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Пријаве (пријавни формулар) са по-
требном доказима о испуњености услова за пријем, 
односно заснивање радног односа, слати у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Хе-
мијско-технолошка школа у Врању, Моше Пијаде бб, 
17500 Врање, са назнаком: „За конкурс” или лично 
доставити управи школе. Пријаве које не испуњавју 
услове конкурса у погледу прописаног степена и вр-
сте образовања, односно одговарајућег образовања, 
прописаног занимања (стручног 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. Информације по-
водом конкурса могу се добити на телефон: 017/422-
425 и 423-630.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник 
Републике Србије”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1)–5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије”, број 
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88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије – 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 и 19/2020) – у даљем тексту: Пра-
вилник): да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
којима су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Обавезно образовање канди-
дата 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 психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са Ев-
ропским системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу). Кандидат 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 претходног става; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1)–5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 
3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да 
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији од 30 
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом од-
говарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само учесник кон-
курса који има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања); оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник 
конкурса који је у току студија положио испит из пе-
дагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију до-
каза одговарајуће високошколске установе о поло-
женом испиту из српског језика (само учесник кон-
курса који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног од-
носа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”. У поступку одлучивања о избору кандида-
та конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши на-
длежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Термини 
изражени у овим тексту у граматичком мушком роду 
подразумевају природни женски и мушки род лица 
на која се односе. Пријаву послати на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне 
и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛ САДОВЕАНУ”
26347 Гребенац, Васка Попе 60

тел. 013/857-105

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлу-
ка УС РС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), Правилника о ор-
ганизацији и систематизацији послова ОШ „Михаил 
Садовеану” Гребенац; да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, и то: да је за стручног 
сарадника педагога: професор педагогије, дипломи-
рани педагог – општи смер или смер школске пси-
хологије, дипломирани школски педагог – психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломира-

ни педагог – мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер, треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из развојно-пе-
дагошких предмета; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање ма-
лолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без об-
зира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (румунски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (одштампани форму-
лар попуњен на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) кандидат треба 
да достави следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидат који је завршио мастер студије доставља 
диплому или уверење са основних студија и мастер 
студија); доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на ви-
сокошколској установи у току студија или након ди-
пломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде, уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и пе-
дагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који образовање поседују, они који не поседују, Закон 
сходно члану142 став 2 дозвољава да је ово образо-
вање наставник, васпитач истручни сарадник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
извод из казнене евиденције (од надлежне полицијске 
управе МУП-а и суда, не старије од 6 месеци), доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад (румунски језик), у складу са чланом 141 
став 7 Закона доказује се стеченим средњим, вишим 
или високим образовањем на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (румунски језик) или 
положеним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом коју врши надлежна служба за послове за-
пошљавања применом стандардизованих поступака. 
Након тога комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни односи и обавља 
разговор са њима. У року од осам дана од обављеног 
разговора комисија доноси решење о избору канди-
дата. Додатне информације о конкурсу могу се до-
бити код секретара школе на телефон: 013/857-105. 
Пријаве на оглас и потребну документацију заједно 
са пријавним формуларом слати на горенаведену ад-
ресу или донети лично у секретаријат установе, рад-
ним данима од 09.00 до 13.00 часова. Одредбом члана 
9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 10/2016) прописано је, из-
међу осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је 
да учесник конкурса, поред документације коју дос-
тавља у писаној изјави наведе за коју се од предвиђе-
них могућности опредељује, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција (у овој изјави 
мора навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и 
име родитеља) или да ће то кандидат учинити сам. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
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ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе – 
наставник физичког васпитања

са 20% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20), односно: 1) да има одговарајуће образо-
вање складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања и ва-
жећем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020), однос-
но: 1. професор физичког васпитања; 2. дипломира-
ни педагог физичке културе; 3. професор физичке 
културе; 4. професор физичког васпитања – дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране; 5. про-
фесор физичког васпитања – дипломирани органи-
затор спортске рекреације; 6. професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут; 7. ди-
пломирани професор физичког васпитања и спорта 
– мастер; 8. дипломирани професор физичког васпи-
тања кинезитерапије – мастер; 9. мастер професор 
физичког васпитања и спорта; 10. мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; 11. мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или које је осуђено за; кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изрчену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (уписати 
број телефона / мејл адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико ди-
плома није издата) о стеченом одговарајућем степе-
ну и врсти образовања, не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности надлежне полицијске управе 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
3 месеца; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеца; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
уколико кандидат није стекао образовање на српс-
ком језику доставља доказ (уверење или потврду) 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биографију. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће кандида-
ти бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 

дана од дана пријема резултата психолошке процене 
и обавити разговор са њима. О терминима за разго-
вор кандидати ће бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене мејл адре-
се. Конкурсна комисија ће донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре за-
кључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
030/463-391. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за радно место на-
ставника предметне наставе – наставних физичког 
васпитања на одређено време”.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња

Краља Александра 63

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава следеће ус-
лове: 1) да је стекао одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему ово лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; да 
имају 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 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, у складу са 
чланом 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. 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 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да стекне ово образовање у року од 
једне године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. 2) Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/20) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 14/20, 15/20); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других до-
бара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) пријаву 
на конкурс са кратким биографским подацима за 
заснивање радног односа, својеручно потписану; 2) 

одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; 3) оверену фо-
токопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) 
оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда 
или уверење) високошколске установе којим кан-
дидат доказује да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; уколико је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије, доставља оверену фото-
копију индекса или оверену фотокопију потврде фа-
култета о положеним испитима из наведених предме-
та, а уколико кандидат има положен стручни испит 
или испит за лиценцу – доставља оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односну 
испиту за лиценцу; 5) оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, не старије од шест 
месеци; 6) оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 7) извод из казнене еви-
денције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска управа, 
не старије од 6 месеци; 8) доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности, не старији од 6 месеци, подноси 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета 
ветеринарске струке

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 3 став 1 тачке 25 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно да: 
1. има одговарајуће образовање и то: дипломирани 
ветеринар, доктор ветеринарске медицине, дипло-
мирани ветеринар за хигијену и технологију живот-
них намирница, дипломирани ветеринар за хигијену 
намирница анималног порекла; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. да има држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице Ми-
нистарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља још и: кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); из-
вод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова као доказ 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 
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кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са де-
цом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Не-
потпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или телефоном на број: 
023/562-519 и 023/562-189.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник латинског језика
са 22,2% радног времена,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања које је стекао а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за од-
говарајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири го-
дине, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим од-
говарајућим високим образовањем на студијама пр-
вог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19 и 2/20): дипломирани 
класични филолог; професор, односно дипломирани 
филолог који је савладао наставни план и програм 
високог образовања из предмета латински језик у 
трајању од најмање четири семестра; мастер кла-
сични филолог; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривич-
на 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице Ми-
нистарства, просвете, науке и технолошког развоја, 

доставља још и: кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); из-
вод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова као доказ 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 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 из-
речену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и не-
благовремено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или телефоном број: 023/562-519 
и 023/562-189.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник предметне наставе – 
енглески језик 

са 44,44% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
у другом циклусу основног  
образовања и васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни од-
нос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 
139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 
став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 2. 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или Б) високо об-
разовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студија-
ма 1. степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем. На-
ставник, васпитач и стручни сарадник мора имати об-
разовање 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образо-
вање наставник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-

гање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу 
са чланом 143 Закона, када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона, ми-
нистар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног са-
радника; када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу стеченог об-
разовања за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар; када је обра-
зовање стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, 
на основу акта о признавању стране високошколске 
исправе и мишљења одговарајуће високошколске ус-
танове, утврђује решењем министар. Послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 
2. лице које испуњава услове за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђеним за 
приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 3. лице које је засновало 
радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи), 4. сарадник у предшколској 
установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 
5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни на-
ставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из енглеског језика може 
да изводи лице које је стекло високо образовање и 
то: професор, односно дипломирани филолог за ен-
глески језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски програм Ан-
глистика; студијски програм или главни предмет, од-
носно профил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност). Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Енглески језик и књижевност; Ен-
глески језик и књижевност; Англистика, Енглески 
језик и књижевност са другом страном филологијом. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна за-
твора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других до-
бара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 
2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) ове-
рена фотокопија дипломе/уверења траженог степена 
и врсте образовања, а лице које је стекло академско 
звање мастер, подноси и оверену фотокопију дипло-
ме, односно уверења о стеченом образовању на ос-
новним академским студијама из области предмета, 
односно на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик и књи-
жевност; Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом страном фи-
лологијом. Лица која су образовање стекла 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона или су об-
разовање стекли у систему војног школства или у 
иностранству, као доказ о испуњености услова у 
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погледу стеченог образовања, за радно место за које 
конкуришу достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образовања 
(члан 143 Закона), Б) доказ о образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина (ове-
рена фотокопија доказа који изда високошколска ус-
танова, односно уверења или другог одговарајућег 
документа о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказа о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) 
– пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 
3. уверење о држављанству-оригинал или оверена 
фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених – 
оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотоко-
пија, 6. доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма/уверење издато на српском језику која се приложи 
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фо-
токопију) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија са-
чињава 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 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 наставника енглеског језика у 
публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса доставити лично или 
слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 
Книћанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се 
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се на телефон школе 
023/867-001.

ОШ „ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”
23203 Ечка, Маршала Тита 48 

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), 
треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17). Кандидати тре-
бају да испуњавају посебне услове: 1. да имају ос-
новно образовање; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и не-
потпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Др Александар Сабовљев”, 
Маршала Тита 48, 23203 Ечка. Уз пријаву на конкурс 
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном основном образовању; 2. доказ да је кандидат 
стекао основно образовање на српском језику (ориги-
нал или оверену копију); 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старија од шест ме-
сеци); 4. извод из матичне књиге рођених; 5. потврду 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 из-
речену кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. краћу биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и преко телефона: 023/881-018.

Наставник музичке културе
за рад у одељењима на румунском језику 

са 25% радног времена  
и за рад у одељењима на српском језику 

са 40% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), 
треба да испуњава посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 и лице од 1-4 и 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17) и 
посебне услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” број 19/20). Кандидати требају да испуњавају 
посебне услове: 1. да имају одговарајуће високо об-
разовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017) и предвиђене Правилником о вр-
сти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” број 19/20); 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно по-
нашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ да је стекао средње, више или ви-
соко образовање на румунском језику или је положио 
испит из румунског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Александар 
Сабовљев”, Маршала Тита 48, 23203 Ечка. Уз пријаву 
на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
2. доказ да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно- васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену копију); 3. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија не 
старија од шест месеци); 4. извод из матичне књи-
ге рођених; 5. потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. краћу биографију. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на 023/881-018.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), 
треба да испуњава посебне услове предвиђене чла-
ном 39 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању („Сл. гласник РС” 10/2019) даље закон, а то су: 
1. да има одговарајуће образовање и то: са децом 
узраста од три године до поласка у школу – лице које 
има одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) или 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач, у складу са Законом; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (Доказ да је стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе.). Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Др Александар Сабовљев” Маршала Тита 48, 23203 
Ечка. Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фо-
токопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. доказ да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверену копију); 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); 4. извод из матич-
не књиге рођених; 1. потврду да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, за-
пуштање и злостављање малолетног лица или ро-
доскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, ут-
врђено дискриминаторно понашање; 5. краћу биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 023/881-018.
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ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Послодавац који свим кандидатима 
пружа једнаке могућности за
радно ангажовање је
друштвено одговоран
послодавац.

За више информација

Позивни центар НСЗ:

0800/300-301 

www.nsz.gov.rs
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ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

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

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

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

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

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

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

решење о мировању радног односа.

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

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

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла 
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

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. 021/48-85-90

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