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УВОДНИК

У Новом Саду 23. марта је потписан Споразум о са-
радњи Владе АП Војводине са Националном службом за 
запошљавање у циљу реализације мера активне полити-
ке запошљавања предвиђених Покрајинским акционим 
планом запошљавања за 2022. годину. Споразум су пот-
писали директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић и покрајински секретар за привреду 
и туризам др Ненад Иванишевић, а њиме је предвиђена 
реализација програма самозапошљавања, запошљавања 
незапослених лица и јавних радова, за шта је опредељено 
47,5 милиона динара.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић и градоначелник 
Новог Пазара Нихат Бишевац обишли су прошле седмице 
успешну новопазарску фирму АД „Украс“, предузеће које 
остварује дугорочно добру сарадњу са локалном филија-
лом НСЗ. Овај грађевински гигант успешно послује већ 
више од 70 година, а тренутно само у том граду запошља-
ва преко 300 радника. С обзиром на константан успешан 
развој и тенденцију даљег ширења делатности, Украс је 
само у овој години ангажовао 8 нових младих људи, пу-
тем владиног програма „Моја прва плата“, као и још троје 
незапослених младих преко Програма стручне праксе.

Филијала за град Београд НСЗ организовала је до-
делу уговора послодавцима и незапосленим лицима за 
реализацију активних мера политике запошљавања у 
овој години. Том приликом уручено је укупно 53 уговора 
послодавцима за програме новог запошљавања, доделе 
субвенција за зараде за особе са инвалидитетом (ОСИ) и 
Стручну праксу, у које је укупно укључено 61 незапосле-
но лице.

И у Филијали Нови Пазар такође су додељене одлуке 
корисницима програма запошљавања и стручне праксе, 
које су корисницима буџетских средстава уручили ди-
ректор Мартиновић, градоначелник Бишевац и директор 
новопазарске Филијале НСЗ Фахрудин Ђекић. У плану је 
да се у Новом Пазару у току ове године у програме запо-
шљавања укључи између 600 до 700 незапослених кроз 
различите финансијске подстицаје. 

Немања Новаковић

Беслана убликација о заошљавању
   Број 980 / 30.03.2022.

Национална служба за запошљавање 

890 слободних радних места



Бесплатна публикација о запошљавању 301.08.201 0030.03.2022. | Број 980 |   

У Новом Саду, у просторијама Владе АП Војводине, 23. 
марта је потписан Споразум о сарадњи са Национал-

ном службом за запошљавање у циљу реализације мера ак-
тивне политике запошљавања предвиђених Покрајинским 
акционим планом запошљавања у АП Војводини 
за 2022. годину. Споразум су потписали дирек-
тор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић и покрајински секретар за привреду 
и туризам др Ненад Иванишевић. 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту АП Војводине за 2022. годину за реализацију 
мера активне политике запошљавања, а у складу 
са Покрајинским акционим планом запошљавања 
за 2022. годину, Секретаријат је у новом циклусу 
јавних конкурса у области запошљавања опреде-
лио средства у укупном износу од 47,5 милиона 
динара за самозапошљавање, субвенције посло-
давцима за запошљавање незапослених лица и за 
финансирање спровођења јавних радова на тери-
торији Покрајине. Конкурси су расписани 23. мар-
та 2022. године и имају различит рок трајања, што 
је наведено у објављеној документацији.

Говорећи о појединостима сваког од поме-
нутих конкурса, секретар Иванишевић је истакао 
да је јавни позив за самозапошљавање расписан 
на укупан износ од 15 милиона динара, при чему 
ће 50 незапослених лица моћи да остваре право 
на субвенцију у појединачном износу од 300.000 
динара. Поред тога, како је навео Иванишевић, 15 милиона 
динара је вредан и јавни позив за доделу субвенција за за-
пошљавање незапослених лица у 2022. години, а којим се 
послодавцима са територије Војводине омогућава запошља-
вање укупно 60 незапослених уз субвенцију од 250.000 дина-
ра по запосленом. Иванишевић је истакао да је јавни конкурс 
за финансирање споровођења јавних радова на територији 

Војводине расписан на 7,5 милиона динара намењен удру-
жењима грађана, за ангажовање око 50 незапослених лица.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић је истакао да је Ре-
публика Србија успоставила адекватну децентрализацију 

политике запошљавања и приближавања ових задатака АП 
Војводини. Мартиновић је, наводећи важност сарадње свих 
институција на тржишту рада, указао да из године у годину 
имамо све веће интерсовање локаланих самоуправа и По-
крајине за издвајање средстава за оно што је примарна улога 
НСЗ и Републике Србије када је у питању запошљавање. По-
себно је истакао да су средства, која издвајају Покрајински се-

кретаријат за привреду и туризам и Град Нови Сад 
у области запошљавања, доминантни у односу на 
свеобухватан износ који се издваја за ову област.

Мартиновић је навео да су 94 локалне самоу-
праве са територије Републике Србије конкуриса-
ле за суфинансирања локалних акционих планова 
(ЛАПС) и да НСЗ ових дана интензивно ради на 
спровођењу поступка суфинансирања ЛАПС, про-
грама за који је издвојено око 350 милиона динара. 

Подсетимо, Покрајински секретаријат је 10. 
марта 2022. године расписао и jавни позив за 
финансирање стручне праксе студената који су у 
претходној календарској години дипломирали са 
просеком од 9,50 на факултету који се налази у 
саставу универзитета чије је седиште на терито-
рији Покрајине. Један од критеријума јесте да је 
студент на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање, те да се стручна пракса може обављати 
код послодаваца који припадају покрајинским ор-
ганима и стручним службама Покрајинске владе, 
као и јавним службама чији је оснивач Војводина. 

Душко Крнајац

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 
ИЗМЕЂУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И НСЗ

47,5 милиона динара за запошљавање у Војводини
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Национална служба за запошља-
вање, Филијала за град Београд, ор-

ганизовала је доделу уговора послода-
вцима и незапосленим лицима који су 
у току 2022. године користили неку од 
активних мера политике запошљавања.

Уговоре су уручили директор На-
ционалне службе за запошљавање Зо-
ран Мартиновић и заменик директора 

Филијале за град Београд, Синиша 
Кнежевић.

Ове године, за Филијалу за град 
Београд, јавним позивима / конкурси-
ма предвиђене су бесповратне субвен-
ције послодавцима за запошљавање 
лица из категорије теже запошљивих 
лица, и то 200.000,00 динара односно 
240.000,00 уколико запошљавају особу 
са инвалидитетом.

Директор Националне службе 
за запошљавање, Зоран Мартиновић 
захвалио је послодавцима што су се 
укључили у овај програм, који по-
маже рањивим категоријама на тр-
жишту рада да лакше дођу до радног 
места.

„У првим месецима ове године 
исказано је велико интересовање за 
добијање субвенција за активне мере 
запошљавања. Посебно је важно што 
млади у великом броју желе да се 
укључе у програме стручне праксе 
који им омогућава да кроз практични 
рад стекну радно искуство које им је 
неопходно за наставак каријере“, пору-
чио је Мартиновић.

На данашњем догађају уручено 
је укупно 53 уговора послодавцима 
који су у текућој години конкурисали 
и којима су одобрена средства по про-
грамима и мерама, за ново запошља-
вање, субвенција зараде ОСИ и струч-
ну праксу, у које је укупно укључено 
61 лице. 

Догађају су присуствовали дирек-
тор Филијале за град Београд Кенан 
Хајдаревић и Неда Милановић, дирек-
тор Сектора за подршку запошљавању.

Катарина Јовичин

Уручени уговори послодавцима и 
незапосленим лицима у Београду
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Јавни позиви

На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. Закон и 113/17 и 49/21), члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ, 54/2021 и 
07/2022 – ребаланс), у складу са Покрајинским акционим планом запо-
шљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, број 11/2022) и Правилником о додели субвенција послодавци-
ма за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводи-
ни за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 13/2022), Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 
23. марта 2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА  

У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање неза-
послених лица (даљем тексту: Јавни позив) представља основ за доде-
лу de minimis државне помоћи.

Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапос-
лених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошља-
вање на територији АП Војводине, у укупном износу од 15.000.000,00 
динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
АП Војводине за 2022. годину у оквиру Програма 0803 – Активна поли-
тика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика 
запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће 
субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета.

Субвенција за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Суб-
венција), у једнократном износу од 250.000,00 динара по незапосле-
ном, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица 
пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на 
територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).

По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу Суб-
венције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:
1. има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП 
Војводине;
2. припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
3. је регистрован најмање шест месеци пре датума подношења захтева;
4. у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев 
није смањивао број запослених на неодређено време, осим у случају 
нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено 
време, остваривање права на пензију и др.);
5. уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање за запослене;
6. последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно еви-
дентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије, 
односно у блокади;
7. незапослено лице се на дан подношења захтева налази на евиденцији 
Филијале НСЗ; 
8. незапослено лице, за кога се тражи субвенција, није било у радном 
односу на неодређено време код подносиоца захтева или повезаног 
лица, најмање шест месеци пре подношења захтева; 
9. је измирио раније уговорне и друге обавезе према Секретаријату и 
другим даваоцима средстава за исте или друге програме запошљавања, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно изми-
рује и 
10. налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis 
државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне 
године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 

Право на Субвенцију не могу остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корис-
ници буџетских средстава, задруге и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности под шифром 02.0, 05.1, 
05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 или 92.0;
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу пре-
ма Секретаријату или Националној служби за запољавање, а уговорна 

обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна 
обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5) 
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, 
број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013).

Документација за подношење захтева:
1. попуњен образац – Захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном перио-
ду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте 
оправдане трошкове;
3. оригинал или фотокопија решења надлежног органа о упису у регис-
тар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука 
надлежног органа о образовању организационих делова на територији 
АП Војводине;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за последња 
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев 
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке 
о којима се води службена евиденција.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног позива и 
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана и 
делатности коју подносилац захтева обавља.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели Субвенције, на основу Комисије, доноси покрајински 
секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секре-
тар).

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац захтева 
којем је одобрена субвенција (у даљем тексту: Корисник средстава), у 
року до 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
субвенције. 

Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним рад-
ним временом, за лице које се запошљава (уговор о раду);
• фотокопија картона депонованих потписа лица овлашћених за засту-
пање,
• фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун отворен 
код Управе за трезор;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава 
и жиранта, и други докази у зависности од статуса жиранта и
• писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и 
обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
За одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара – две истовет-
не бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и 
меничним овлашћењем. 

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
За одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара – две истовет-
не бланко соло менице са меничним овлашћењем. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност 
(предузетник).

Менице, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 
03/02 и 05/03 и „Сл. гласаник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и 
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра мени-
ца и овлашћења („Сл. гласник РС”, број 56/11), подносилац захтева мора 
извршити упис меница у Регистар меница и овлашћења.

Након подношења захтева, а пре доношења одлуке, послодавац може, на 
неодређено време, запослити лице за које је поднео захтев за добијање 
Субвенције, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.
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VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава у обавези је да:
1. заснује радни однос са незапосленим лицем у складу са законом, на 
неодређено време, са пуним радним временом, у складу са јавним пози-
вом;
2. наменски и законито утроши додељена средства у складу са чланом 
3. Правилника;
3. Филијали НСЗ достави доказе о реализацији уговорне обавезе из тачке 
2) овог члана и
4. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализа-
цију уговора, у року од 15 дана од дана настанка те промене.

У случају замене лица, лице које је замена мора бити на евиденцији 
незапослених пре реализације замене лица, али не и у моменту подно-
шења захтева.

Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе делатност обавља 
на територији АП Војводине.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уго-
вором, дужан је да изврши поврaћај средства за нереализовани део уго-
ворне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате 
средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев се подноси, у три примерка, искључиво на обрасцу који се може 
преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.
gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са припадајућом документацијом се дос-
тавља на адресу надлежне организационе јединице НСЗ према седишту 
послодавца или организационе јединице, лично или путем поште.

Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама 
Филијале НСЗ или на број телефона 021/487 4306 сваког радног дана од 
10 до 14 часова.

Рок за подношење захтева је 22. април 2022. године.

На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ”, бр. 54/2021 и 07/2022 – реба-
ланс), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног инте-
реса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) (у 
даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у 
Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ”, 
број 11/2022), и Правилником о додели средстава за финансирање спро-
вођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 
2022. годину („Службени лист АПВ”, број 13/2022), Покрајински секре-
таријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 23. 
марта 2022. године расписује 

ЈАВНИ KОНКУРС
ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

Циљ Јавног конкурса је радно ангажовање незапосленог и незапосленог 
у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривање одређеног друштвеног интереса.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 7.500.000,00 динара.

Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати најду-
же четири месеца, користе се за: 
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у 
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка 
и одласка са рада.
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
• 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају месец дана;
• 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају два месеца;
• 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају три и четири месеца.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова, на којима се ангажују незапослена лица, имају удружења која 
имају статус правног лица, односно уписана су у Регистар који води Аген-
ција за привредне регистре.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења 
одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног конкур-
са, прописани су Уредбом и Правилником, који је доступан на сајту www.
spriv.vojvodina.gov.rs

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми за доделу средстава прописани су Уредбом и Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосред-
но или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне служ-
бе за запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или 
www.nsz.gov.rs

Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници Секрета-
ријата, огласној табли надлежнe Филијалe НСЗ и на порталу е-Управа.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој једини-
ци Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/487-4313, сваког радног 
дана од 10.00 до 14.00 часова. 

Рок за подношење захтева је 07. април 2022. године.

На основу члана 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ, број 54/21 и 
07/22-ребаланс), у складу са Покрајинским акционим планом запошља-
вања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, број 11/2022) и Правилником о додели субвенција за самозапо-
шљавање у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службе-
ни лист АПВ”, број 13/2022), Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 23. марта 2022. године 
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за самозапо-
шљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица, 
у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину у 
оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска 
активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, еко-
номска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, 
извор финансирања 0100 Приходи из буџета.

Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује 
се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе 
за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филија-
ла НСЗ), у једнократном износу од 300.000,00 динара, а у циљу 
обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако 
појединачно подноси захтев.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено 
лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке Нацио-
налне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.

http://www.nsz.gov.rs
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Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
• за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, 
задруге и удружења, 
• за обављање делатности под шифром – 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 
01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 66.12 или 92.0;
• уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у 
једнократном износу за самозапошљавање;
• уколико је лице за исту намену већ користило Субвенцију Секретарија-
та или Националне службе за запошљавање.

Документација за подношење захтева:
1. захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
2. доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 
Националне службе;
3. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном перио-
ду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте 
оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио 
државну помоћ.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног позива и 
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана по 
унапред дефинисаним критеријумима. Приоритет у додели субвенција 
утврђује се на основу оцене бизнис плана и делатности коју ће лице 
обављати.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Коначну одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога директора 
Филијала НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запо-
шљавање, доноси покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Покрајински секретар). 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац захтева 
којем је одобрена субвенција (у даљем тексту: Корисник средстава), у 
року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању Субвенције, 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на осно-
ву ког се врши исплата Субвенције.

Документација за закључивање уговора:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (уколико 
није наведен датум отпочињања делатности у решењу о упису у регис-
тар, потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
• фотокопија решења о ПИБ-у;
• фотокопија картона депонованих потписа лица овлашћених за засту-
пање;
• две фотокопије картона депонованих потписа за посебан наменски 
рачун отворен код Управе за трезор;
• фотокопија личне карте корисника средстава;
• фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од ста-
туса жиранта и
• писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и 
обраду података о личности.
• средство обезбеђења: 
две бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом 
и меничним овлашћењима. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју 
делатност (предузетник).

Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре 
доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвен-
ције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
најкасније до датума потписивања уговора.

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава дужан је да:
1. отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума 
потписивања уговора;

2. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, у уго-
вореном периоду од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности;
3. наменски утроши средства, односно достави доказе о редовном изми-
рењу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 
месеци од почетка обављања делатности и
4. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реали-
зацију уговора, у року од 15 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уго-
вором, дужан је да изврши поврaћај средства за нереализовани део уго-
ворне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате 
средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом се подноси, у три примерка, искључиво на 
обрасцу који се може преузети са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са припадајућом доку-
ментацијом се доставља на адресу надлежне организационе јединице 
Филијале НСЗ према месту пребивалишта, односно боравишта, лично 
или путем поште.

Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама 
Филијале НСЗ или на број телефона 021/4874-306 сваког радног дана 
од 10 до 14 часова.

Рок за подношење захтева је 22. април 2022. године.

Први утисак је најважнији
будите испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА 

НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ 

ЈЕДИНИЦА

Министарство унутрашњих послова уписаће 
300 полазника на стручно оспособљавање за 
обављање ватрогасно-спасилачких послова, и 
то:

- 8 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Звездара 
– територијa градских општина 

Звездара, Палилула и Стари град

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Борча – територијa 

градске општине Палилула

- 6 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Вождовац – територијa градских 

општина Вождовац, Савски венац и 
Врачар

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете 

Кошутњак – територијa градских 
општина Чукарица и Раковица

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете Земун – 
територијa градских општина Земун 

и Нови Београд

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Нови Београд – 

територијa градских општина Земун, 
Нови Београд и Сурчин

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког вода 

Железник – територијa градских 
општина Чукарица и Раковица

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете 

Лазаревац – територијa градске 
општине Лазаревац

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете 

Обреновац – територијa градске 
општине Обреновац

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете 

Младеновац – територијa градске 
општине Младеновац

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Бор – територијa града Бора

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кладово – 

територијa општине Кладово,
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-

спасилачког одељења Доњи 
Милановац – територијa општине 

Мајданпек

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мајданпек – 

територијa општине Мајданпек,

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Неготин – 

територијa општине Неготин

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Ваљево – територијa града Ваљева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мионица – 

територијa општине Мионица

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Осечина – 

територијa општине Осечина

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Уб – 

територијa општине Уб

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Врање – територијa града Врања

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Босилеград – 

територијa општине Босилеград

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Владичин Хан – територијa општине 
Владичин Хан

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Трговиште – 

територијa општине Трговиште

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Зајечар – територијa града Зајечара

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бољевац – 

територијa општине Бољевац

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Зрењанин – 

територијa града Зрењанина

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Нови Бечеј – 

територијa општине Нови Бечеј

- 6 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Јагодина – 

територијa града Јагодине

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Свилајнац – 

територијa општине Свилајнац

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ћуприја – 

територијa општине Ћуприја

- 8 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Кикинда – територијa града Кикинде
- 2 полазника за потребе 

Ватрогасно-спасилачког одељења 
Ада – територијa општине Ада

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кањижа – 

територијa општине Кањижа

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Нови 

Кнежевац – територијa општине 
Нови Кнежевац

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 
Сента – територијa општине Сента

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Чока – 

територијa општине Чока

- 8 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Крагујевац – 
територијa града Крагујевца

- 7 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке чете Застава 

– територијa града Крагујевца

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Баточина – 

територијa општине Баточина

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кнић – 

територијa општине Кнић

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 
Рача – територијa општине Рача

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Топола – 

територијa општине Топола

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Краљево – 

територијa града Краљева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ушће – 

територијa града Краљева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Врњачка Бања 
– територијa општине Врњачка Бања

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Рашка – територијa општине Рашка

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Крушевац – 

територијa града Крушевца

- 1 полазник за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Александровац – територијa 
општине Александровац

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Брус – 

територијa општине Брус

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Трстеник – 
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територијa општине Трстеник
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-

спасилачког одељења Ћићевац – 
територијa општине Ћићевац

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Лесковац – 

територијa града Лесковца

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Власотинце – 

територијa општине Власотинце

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Медвеђа – 

територијa општине Медвеђа

- 12 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачке бригаде Ниш 

– територијa града Ниша

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Алексинац – 

територијa општине Алексинац

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Дољевац – 

територијa општине Дољевац

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Гаџин Хан – 

територијa општине Гаџин Хан

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Нови Пазар – 

територијa града Новог Пазара

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сјеница – 

територијa општине Сјеница

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Тутин – 

територијa општине Тутин

- 9 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке бригаде Нови Сад – 

територијa града Новог Сада

- 3 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Бач – територијa општине Бач

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Бачка Паланка – 
територијa општине Бачка Паланка

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бачки 

Петровац – територијa општине 
Бачки Петровац

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Беочин – 

територијa општине Беочин

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Бечеј – територијa 

општине Бечеј

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Сремски Карловци – територијa 
општине Сремски Карловци

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Темерин – 

територијa општине Темерин
- 1 полазник за потребе Ватрогасно-

спасилачког одељења Тител – 
територијa општине Тител

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Панчево – територијa града Панчева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Алибунар – 

територијa општине Алибунар

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бела Црква – 

територијa општине Бела Црква

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког вода Вршац 

– територијa града Вршца

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ковачица – 

територијa општине Ковачица

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 
Ковин – територијa општине Ковин

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Опово – 

територијa општине Опово

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Пландиште – 

територијa општине Пландиште

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Пирот – територијa града Пирота

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бабушница – 

територијa општине Бабушница

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Димитровград 
– територијa општине Димитровград

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Пожаревац – 

територијa града Пожаревца

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Велико 

Градиште – територијa општине 
Велико Градиште

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Жабари – 

територијa општине Жабари

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Жагубица – 

територијa општине Жагубица

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кучево – 

територијa општине Кучево

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Петровац 

– територијa општине Петровац на 
Млави

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Пријепоље – 

територијa града Пријепоља
- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бродарево – 

територијa града Пријепоља

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Прибој – 

територијa општине Прибоја

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Прокупље – 

територијa града Прокупља

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Куршумлија – 

територијa општине Куршумлија

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Смедерево – 

територијa града Смедерева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Велика Плана 
– територијa општине Велика Плана

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 
Смедеревска Паланка – територијa 

општине Смедеревска Паланка

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Сомбор – територијa града Сомбора

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кула – 

територијa општине Кула

- 6 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Сремска Митровица – територијa 

града Сремска Митровица

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Инђија – територијa општине Инђија

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Пећинци – 

територијa општине Пећинци

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Рума – територијa 

општине Рума

- 3 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Стара Пазова – територијa општине 
Стара Пазова

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Шид – 

територијa општине Шид

- 4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Суботица – 

територијa града Суботице

- 3 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Стара Моравица – територијa 
општине Бачка Топола

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бачка Топола 
– територијa општине Бачка Топола

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мали Иђош – 



Бесплатна публикација о запошљавању 1130.03.2022. |  Број 980 |   

Администрација и управа

територијa општине Мали Иђош
- 5 полазника за потребе 

Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Ужице – територијa града Ужица

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мокра Гора 

– територијa градске општине Ужице

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ариље – 

територијa општине Ариље

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Бајина Башта – територијa општине 
Бајина Башта

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Косјерић – 

територијa општине Косјерић

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Златибор – 

територијa општине Чајетина

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 

Чачак – територијa града Чачка

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 
Гуча – територијa општине Лучани

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Горњи Милановац 

– територијa општине Горњи 
Милановац

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ивањица – 

територијa општине Ивањица

- 4 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког батаљона 
Шабац – територијa града Шапца

- 2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Богатић – 

територијa општине Богатић

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Владимирци – 

територијa општине Владимирци

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Коцељева – 

територијa општине Коцељева

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Крупањ – 

територијa општине Крупањ

- 2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког водa 

Лозница – територијa града Лознице

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Љубовија – 

територијa општине Љубовија

- 1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мали Зворник 
– територијa општине Мали Зворник

УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које 
испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да најмање годину дана има пребивалиште 
на територији организационе јединице за коју 
је расписан конкурс, до дана закључења кон-
курса;
3. да нема мање од 19, а више од 30 година 
старости до дана закључења конкурса;
4. да има завршено средње образовање и вас-
питање;
5. да не постоје безбедносне сметње за 
заснивање радног односа у Министарству 
унутрaшњих послова;
6. да поседује важећу националну возачку 
дозволу за управљање моторним возилом „Ц” 
категорије;
7. да испуњава посебне услове у погледу кри-
теријума здравствене, психо-физичке и базич-
но-моторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које 
похађа завршну годину средње школе, уз оба-
везу да најкасније до 10.07.2022. године доста-
ви оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу има и лице које 
поседује важећу националну возачку дозволу 
за управљање моторним возилом Б категорије, 
а није положило возачки испит Ц категорије, 
уз обавезу да возачки испит положи у року од 
18 месеци од дана завршетка основне обуке 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Избор кандидата за полазнике курса на основ-
ну обуку припадника ватрогасно-спасилач-
ких јединица спроводи комисија коју именује 
министар унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са документацијом подноси 
се полицијској станици по месту пребивалишта 
кандидата, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у дневном листу Политика. 

Кандидат подноси само једну пријаву. 

Уколико кандидат према месту пребивалишта 
испуњава услове конкурса за више ватрогасно 
– спасилачких јединица у обавези је да наведе 
редослед ватрогасно-спасилачких јединица за 
чије потребе се пријављује на стручно оспо-
собљавање.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава (образац се може добити у полицијској 
станици или преузети са интернет адресе www.
copo.edu.rs).

Уз пријаву се прилаже следећа докумен-
тација:
1. извод из здравственог картона (образац пре-
узети у полицијској станици или са интернет 
адресе www.copo.edu.rs),
2. оригинал уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци),
3. оригинал извод из матичне књиге рођених,
4. оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старије од шест месеци),
5. оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању и васпитању,
6. очитана лична карта или оверена фотоко-
пија личне карте која није чипована,
7. оверена фотокопија возачке дозволе Ц кате-
горије.

Лице које похађа завршну годину средње шко-
ле прилаже потврду школе да похађа завршну 
годину средњег образовања и васпитања.

Лице које не поседује важећу национал-
ну возачку дозволу за управљање моторним 
возилимa Ц категорије прилаже оверену фото-
копију важеће националне возачке дозволе за 
управљање моторним возилима Б категорије.

Лице које је припадник добровољне ватрогасне 
јединице доставља копију Уверења о положе-
ном испиту за припадника добровољних ватро-
гасних јединица.

Препорука је да документа о којима орган води 
службене евиденције (уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење суда) кандидат достави сам у циљу бржег 
и ефикаснијег спровођења поступка. 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Селекциона процедура траје од један до три 
дана, у зависности од резултата остварених 
првог, односно другог дана. 

Кандидати су у обавези да испуне посеб-
не критеријуме и успешно прођу процес 
селекције, који чини: лекарски прегледи, 
психолошка селекција, провера базично-мото-
ричког статуса и интервју.

Сваки појединачни део процеса селекције је 
елиминациони за кандидате који не задовоље 
утврђене критеријуме. 

Путне трошкове, трошкове лекарских прегледа 
и трошкове боравка у току процеса селекције 
сносе кандидати.

Обавештавање кандидата о датуму и месту 
обављања лекарских прегледа, психолошке 
селекције, провере базично-моторичког стату-
са и интервјуа врши се најкасније седам дана 
пре њиховог почетка.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог 
стања кандидата обавља Завод за здравстве-
ну заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова, у складу са утврђеним критеријумима.

Потпуна равноправност кандидата у процесу 
селекције обезбеђује се на тај начин што се 
кандидати воде под шифром.

Кандидати имају право да остваре увид у сопс-
твене резултате у свим фазама процеса селек-
ције.

Кандидати који су испунили услове и успешно 
прошли све фазе процеса селекције за упис на 
Основну обуку припадника ватрогасно-спаси-
лачких јединица, рангирају се на основу збир-
них резултата остварених у свим деловима 
процеса селекције.

Уколико два кандидата при рангирању имају 
исти број бодова остварених на селекцији, 
приоритет има кандидат који поседује важећу 
националну возачку дозволу за управљање 
моторним возилом Ц категорије у односу на 
кандидата који поседује важећу националну 
возачку дозволу за управљање моторним вози-
лом Б категорије.

Кандидатима који су припадници добровољних 
ватрогасних јединица и који поседују уверење 
о положеном испиту за припадника добровољ-
не ватргасне јединице, а који су испунили усло-
ве предвиђене конкурсом и успешно прошли 
све фазе процеса селекције, укупан број оства-
рених бодова се увећава за 10% што одређује 
ранг кандидата на коначној ранг листи. 

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата.
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На основу коначне ранг листе, одлуку о прије-
му кандидата доноси министар унутрашњих 
послова.

Кандидат који не буде примљен на обуку пис-
мено се обавештава у року од осам дана од 
дана доношења одлуке.

Кандидат који није примљен на обуку може, 
преко Националног тренинг центра за ван-
редне ситуације, у року од осам дана од дана 
пријема обавештења, поднети захтев министру 
унутрашњих послова да преиспита одлуку о 
пријему. 

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, 
обавља се најмање седам дана пре почетка 
обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат 
који је након спроведеног конкурса примљен 
на курс за Основну обуку припадника ватро-
гасно-спасилачких јединица Министарства, 
закључују уговор о утврђивању међусобних 
права и обавеза.

Уговор се закључује пре почетка, а најкасније 
у року од десет дана од дана почетка обуке.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ 
ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши Основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица 
Министарства добија уверење и стиче могућ-
ност заснивања радног односа у Министарству 
унутрашњих послова, у складу са законом и 
подзаконским актима. 

Полазник који успешно заврши Основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица 
радни однос заснива у својству приправника у 
ватрогасно-спасилачкој јединици, уз дужност 
да најмање пет година остане на раду у Минис-
тарству, или да надокнади стварне трошкове 
стручног оспособљавања.

Полазник који успешно заврши Основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица 
и заснује радни однос у Министарству, а који 
није поседовао важећу националну возачку 
дозволу за управљање моторним возилом Ц 
категорије, дужан је да положи возачки испит 
за управљање моторним возилом Ц катего-
рије у року од 18 месеци од дана завршетка 
основне обуке припадника ватрогасно-спаси-
лачких јединица. Трошкове обуке полагања 
возачког испита сноси полазник.

Полазницима је у току обуке обезбеђен 
смештај и исхрана, као и опрема неопходна за 
реализацију наставних садржаја, сходно угово-
ру који полазник закључује са Министарством 
унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или овереној фотокопији, биће 
одбачене.

АДРЕСА:
Национални тренинг центар за ванредне 

ситуације
Земун, Цара Душана 196

Број телефона:
011/274-1042
011/274-1044

тел/факс 011/2100-246
ntc_vs@mup.gov.rs

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
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 Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број 112-610/2022 од 31. јануара 2022. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, 
Немањина 11.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за међународну 
сарадњу и издавање 

идентификационих докумената
у Групи за међународну сарадњу 
и издавање идентификационих 

докумената запосленима у посебним 
организацијама, у Одељењу за 

организацију догађаја од значаја 
за Републику Србију, међународну 

сарадњу и издавање идентификационих 
докумената запосленима у посебним 

организацијама, у Сектору за 
међународну и развојну сарадњу,  

звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се одно-
се на пријем и обраду захтева и издавање 
идентификационих докумената, које у складу 
са посебним актима Владе издаје Генерални 
секретаријат Владе; учествује у сарадњи са 
другим државним органима  у вези издавања 
наведених идентификационих докумената; 
пружа подршку у сарадњи Генералног секрета-
ријата Владе са страним владиним и невлади-
ним организацијама, дипломатско-конзуларним 
представништвима страних земаља у Републи-
ци Србији, дипломатско-конзуларним пред-
ставништвима Републике Србије у иностран-
ству и мултилатералним организацијама; 
учествује у изради међународних билатерал-
них и мултилатералних споразума, докумена-
та, аката и међународних преписки из надлеж-
ности Сектора; обавља преводилачке послове 
за потребе Сектора и обавља друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
области друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру),
• пословна комуникацијa – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере.

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

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада послови међународне сарадње и 
европских интеграција (пословно дипломатски 
протокол и дипломатска пракса) – провераваће 
се писмено путем писане симулације;
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора укључујући способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писмено путем писа-
не симулације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Закон о потврђивању споразума 
између Републике Србије и Транспортне зајед-
нице о седишту Сталног секретаријата Транс-
портне заједнице – провераваће се писмено 
путем писане симулације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Енгески језик, ниво Б1 – провера-
ваће се увидом у сертификат или усмено путем 
разговора са кандидатом.

Напомена: Ако поседујете важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
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у потпуности попуњен у делу * Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који сте приложили уместо усмене 
провере.

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

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет), провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писме-
но), узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама (усмено).

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

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

VIII Лица које је задужено за давање 
обавештења: Наташа Ковачевић, тел: 
011/3617-745 Генерални секретаријат Владе, 
од 10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положе-

ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство) и оригинал или ове-
рена фотокопија потврде да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Одред-
бом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у 
обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, 
Београд.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-

женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

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

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 15. априла 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени телеграмом на адресе или на e-mail 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Генералног секретаријата Владе 
(Немањина 11). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на web страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, 
на web страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

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

Посао се не чека,  
посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

На основу члана 61 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18 и 157/20), члана 9 став 3 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и члана 5 Пра-
вилника о попуњавању извршилачких радних 
места и положаја у Административној канце-
ларији Државног већа тужилаца (,,Службени 
гласник РС”, број 19/20), Државно веће тужи-
лаца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Државно веће тужилаца, Београд, Ресавска 42.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за праћење и анализу 
рада јавних тужилаштава, у звању 

саветник
Одсек за статусна питања  

носилаца јавнотужилачке функције  
и припрему прописа

1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу 
поступка у вези са статусним питањима јав-
них тужилаца и заменика јавних тужилаца; 
прикупља податке о раду јавних тужилаштава 
и носилаца јавнотужилачке функције и врши 
унос достављених података у табеле; учествује 
у анализи потребног броја носилаца јавноту-
жилачке функције, учествује у изради нацрта 
одлука у вези са статусним питањима јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца; при-
према предлоге одлука у вези са приговором 
о удаљењу јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца; води лични лист за носиоце јавно-
тужилачке функције; учествује у припреми 
извештаја, анализа и информација из дело-
круга рада Одсека; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистички студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места. 

III Место рада: Београд, Ресавска 42.

IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Изборни поступак се 
спроводи из више обавезних фаза и то сле-
дећим редоследом: провера општих функцио-
налних компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашајних 
компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-

ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

– Опште функционалне компетенције и 
то:
• организација и рад државних органа РС – 
провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се врши-
ти решавањем задатка практичним радом на 
рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се 
вршити путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведене 
области на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз обра-
зац пријаве (уредно и у потпуности попуњен 
у делу Рад на рачунару*), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs. (у 
делу Конкурси).

– Посебне функционалне компетенције 
и то:
1. Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – управно – правни 
послови (општи управни поступак) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о Држав-
ном већу тужилаца, Закон о јавном тужилаштву 
и Пословник о раду Државног већа тужилаца) 
– провера ће се вршити путем усмене симула-
ције.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Правилник о критеријумима 
и мерилима за оцену стручности, оспособље-
ности и достојности кандидата у поступку 
предлагања и избора носилаца јавнотужилач-
ке функције, Правилник о програму и начину 
полагања испита на коме се проверава струч-
ност и оспособљеност кандидата који се први 
пут бира на функцију заменика јавног тужио-
ца и Правилник о критеријумима и мерилима 
вредновања рада јавних тужилаца и замени-
ка јавних тужилаца) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs. 
(у делу Конкурси).

– Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-

сионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет) – провера ће се вршити путем 
интервјуа базираног на компетенцијама или 
упитника.

– Интервју са конкурсном комисијом: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа провериће 
се путем интервјуа са Конкурсном комисијом.

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве 
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу 
Државно веће тужилаца, Ресавска 42, 11000 
Београд или се подносе непосредно на писар-
ници Државног већа тужилаца, Ресавска 42, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”.

VI Лицe задуженo за давање за оба-
вештења о јавном конкурсу: Александар 
Бошковић, контакт телефон: 011/3113-099. 

VII Датум оглашавања: 30. март 2022. годи-
не.
Последњи дан рока за подношење пријава: 7. 
април 2022. године

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Државног већа тужилаца, www.dvt.
jt.rs (у делу Конкурси), а одштампани обра-
зац пријаве може се преузети на писарници 
Државног већа тужилаца, Београд, Ресавска 42. 

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

X Општи услови за запослење: да је канди-
дат пунолетни држављанин Републике Србије; 
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.

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

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

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

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

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

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

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
за рад у држаним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Државног већа тужилаца.

XIII Врста радног односа: Радни однос 
заснива се на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 

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

XIV Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, биће спроведен изборни посту-
пак о чему ће кандидати бити обавештени на 
начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција, као и интервју са Кон-
курсном комисијом обавиће се у просторијама 
Државног већа тужилаца, Ресавска 42.

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

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и 
интернет презентацији Државног већа тужи-
лаца (www.dvt.jt.rs), на порталу е-управе и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21), 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Шеф одсека, у звању самостални 
саветник

Одсек за превоз путника у друмском 
саобраћају, Одељење за друмски 

транспорт, Сектор за друмски транспорт, 
путеве и безбедност саобраћаја

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; припрема стручне основе за израду нацр-
та закона и других прописа у области превоза 

путника у друмском саобраћају и прати и при-
лагођава прописе из делокруга рада са реле-
вантним прописима ЕУ; учествује у припреми 
мишљења о примени прописа и мишљења на 
прописе надлежних органа; учествује у изра-
ди предлога основа за закључивање међуна-
родних споразума, учествује на билатералним 
састанцима, састанцима међународних органи-
зација и домаћих институција из области дру-
мског транспорта; координира и прати процес 
одобравања и оверу нових редова вожње за 
обављање међународног и међумесног превоза 
путника, израђује економске анализе оправда-
ности међународног линијског превоза путника 
и учествује у дефинисању подстицајних мера 
за унапређење развоја линијског и ванлинијс-
ког превоза путника у друмском саобраћају; 
координира издавање лиценци за пружање 
станичних услуга, израду решења о упису у 
регистар редова вожње у међумесном прево-
зу путника, издавање дозвола за међународни 
превоз путника; стара се о изради специмена 
контигената дозвола за превоз путника стра-
них превозника и обезбеђује правовремено 
штампање и размену наведених контигената са 
министарствима других земаља надлежним за 
област транспорта; учествује у процесу прила-
гођавања и тестирања софтверског решења у 
складу са законском регулативом и пословним 
процесима рада; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области саобраћајно инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

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

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

У изборном поступку за сва извршилачко радно 
место проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
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неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
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 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе упра-
вљања људским ресурсима) – провераваће се 
путем симулације (писано);
– Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (припрема 
и израда стручних мишљења и образложења 
различитих правних аката (нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) – провераваће се 
путем симулације (писaно);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о превозу путника у 
друмском саобраћају) – провераваће се путем 
симулације (писaно);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си и акти из делокруга радног места (Закон о 
општем управном поступку) – провераваће се 
путем симулације (писaно);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик (енглески 
језик, ниво Б1), провераваће се путем теста 
(писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет и 
управљање људским ресурсима) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ких радних места”.

V Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Радмила Матић и Луција Девић 
тел. 011/3622-064, Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 
13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре или у штампаној верзији на 
писарници Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 
22-26.

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

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

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

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

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

могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

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

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

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести, почев од 18. априла 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови Бео-
град, Омладинских бригада број 1.

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

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, 
у складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама 
(члан 103 став 3). 

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

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту, може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци – државни службеник на пробном раду, 
који је засновао радни однос на неодређе-
но 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 заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе зазапо-
шљавање.

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

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

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за припрему и 
извршење буџета, разврстано у 

звању млађи сарадник
у Одсеку за рачуноводствено-

финансијске послове, у Сектору за 
опште, правне и економске послове

1 извршилац

Опис послова: Врши пријем рачуновод-
ствених исправа; израђује захтеве за креи-
рање преузетих обавеза; израђује захтеве за 
плаћање; врши унос месечних квота у апли-
кацију ИСИБ; врши унос захтева за промену 

апропријације до 10% у апликацију ИСИБ; при-
према и уноси финансијске податке у Регистар 
запослених; израђује фактуре за закуп посло-
вног простора; израђује захтеве за рефунда-
цију комуналних услуга; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не и најмање девет месеци радног искуства 
у струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

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

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру или увидом у одговарајући сертификат),
• пословна комуникација – провераваће се 
путем писмене симулације.

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

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

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

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то: 
• посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада финансијско-мате-
ријални послови (извршење буџета) – прове-
раваће се путем усмене симулације;

• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон о 
рударству и геолошким истраживањима) – про-
вераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места – Закон о буџе-
ту Републике Србије) – провераваће се путем 
усмене симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs .

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет) 
– провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетен-
цијама за сва радна места. 

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

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс (путем поште): Гео-
лошки завод Србије, 11124 Београд, Ровињска 
12, са назнаком „За јавни конкурс”.

Непосредан пријем попуњеног обрасца прија-
ве на конкурс врши се на шалтеру писарнице 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на 
коверти је потребно навести да је прималац 
Геолошки завод Србије, са назнаком „За јавни 
конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање оба-
вештења: Јована Стикић, контакт телефон: 
064/8505-813, од 10 до 12 часова.

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

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

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Геолошког завода Србије и Служ-
бе за управљање кадровима.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.
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X Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним право-
судним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинскоj управи. 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) је, између осталог, прописано 
да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају лич-
не податке о чињеницама садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

XI Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Геолош-
ког завода Србије.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 

који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 12. априла 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 
(источно крило). Интервју са комисијом оба-
виће се у просторијама Геолошког завода 
Србије, Београд, Ровињска број 12. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напоменe:

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Геолошког завода Србије. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Гео-
лошког завода Србије, на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Геолошки завод 
Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 
Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
пословима инжењерскогеолошког 

истраживања, разврстано  
у звању млађи саветник

у Групи за инжењерску геологију, у 
Одељењу за инжењерску геологију и 

геомеханичку лабораторију, у Сектору 
за геотехнику и хидрогеологију

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима 
инжењерскогеолошких истраживања на тере-
ну при изради листова ОИГК; учествује у при-
купљању података за извештај о геохазардима; 
прикупља попдатке за реализацију инжењер-
скогеолошких истраживања за потребе прос-
торног планирања; учествује у обради подата-
ка претходних/ранијих инжењерскогеолошких 
истраживања; учествује у припреми радних 
верзија графичке и техничке документације 
о извршеним инжењерскогеолошким истра-
живањима; обавља мање сложене послове 
инжењерскогеолошког картирања; прикупља 
податке и информације за припрему рад-
них материјала за израду пројеката, студија, 
извештаја и елабората; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (Студијски про-
грам Геотехника) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање једну годину радног искуства 
у струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

2. Радно место за послове 
планирања, израде и праћења 
извршења Финансијског плана 

Завода, разврстано у звању саветник
у Одсеку за рачуноводствено-

финансијске послове, у Сектору за 
опште, правне и економске послове

1 извршилац

Опис послова: Припрема предлог финансијс-
ког плана Завода; припрема предлог закључака 
и других аката кроз израду обрасца о финан-
сијским ефектима аката (ПФЕ) и припрема 
предлог приоритетних области финансирања 
(ПОФ); прикупља и врши консолидацију реле-
вантних података којима се исказују реалне 
потребе за финансирање из средстава буџета у 
сарадњи са осталим унутрашњим организацио-
ним јединицама Завода ради израде предлога 
Финансијског плана и предлога Плана набавки; 
анализира текуће расходе који обухватају стал-
не трошкове, текуће поправке и одржавање,  
материјал и таксе, ради адекватне израде пред-
лога Финансијког плана Завода; прати реализа-
цију Финансијског плана Завода и прати реали-
зацију закључених уговора у поступцима јавних 
набавки и наруџбеница у поступцима набавки 
Завода; прати реализацију текућих расхода 
и издатака и уговора закључених ван радног 
односа са другим лицима; израђује извештаје о 
извршењу буџета; учествује у изради извештаја 
о реализацији Плана набавки; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке или менаџмент 
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и бизнис, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места. 

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

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређених компе-
тенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следећих компетенција 
у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писано),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру или увидом у одговарајући сертификат),
• пословна комуникација – провераваће се 
путем писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако учесник конкурса посе-
дује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ који је тражен у конкур-
сном поступку о поседовању знања и вешти-
на из наведених области и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац  (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
доказ о познавању рада на рачунару у ориги-
налу или овереној фотокопији. Само кандидати 
чији сертификат потврђује поседовање знања 
о сваком од наведних појединачних програма 
могу бити ослобођени тестирања компетенције 
дигитална писменост. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је канди-
дат приложио уместо тестовне провере.

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

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

За радно место за подршку пословима 
инжењерскогеолошког истраживања, 
разврстано у звању млађи саветник: 
• посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада студијско-аналитички 
послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се путем 
усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из надлеж-
ности органа Закон о рударству и геолошким 
истраживањима) – провераваће се путем усме-
не симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи, акти 
посебни прописи и друго – Правилник о садржи-
ни пројеката геолошких истраживања и елабо-
рата о резултатима геолошких истраживања) – 
провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б кате-
горије) – провераваће се увидом у приложени 
документ.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs .

За радно место за послове планирања, 
израде и праћења извршења Финансијс-
ког плана Завода, разврстано у звању 
саветник: 
• посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада финансијско-ма-
теријални послови (планирање буџета и 
извештавање) – провераваће се путем усмене 
симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из надлеж-
ности органа – Закон о рударству и геолошким 
истраживањима) – провераваће се путем усме-
не симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места – Закон о буџе-
ту Републике Србије) – провераваће се путем 
усмене симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs .

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет) 
– провера ће се вршити путем психометријских 
тестова и интервјуа базираном на компетен-
цијама за сва радна места. 

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

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс (путем 

поште): Геолошки завод Србије, 11124 Бео-
град, Ровињска 12, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

Непосредан пријем попуњеног обрасца прија-
ве на конкурс врши се на шалтеру писарнице 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на 
коверти је потребно навести да је прималац 
Геолошки завод Србије, са назнаком „За јавни 
конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање оба-
вештења: Јована Стикић, контакт телефон: 
064/8505-813, од 10 до 12 часова.

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

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

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Геолошког завода Србије и Служ-
бе за управљање кадровима.

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

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
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судовима, односно општинскоj управи. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број: 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) је, између осталог, прописано да су 
органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницама садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

XI Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Геолош-
ког завода Србије (путем поште) или непосерд-
но на шалтеру писарнице Управе за заједничке 
послове републичких органа, Немањина бр. 
22-26, Београд.

XII Врста радног односа: радна места 
попуњавају се заснивањем радног односа на 
неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 12. априла 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 
(источно крило). Интервју са комисијом оба-
виће се у просторијама Геолошког завода 
Србије, Београд, Ровињска број 12. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напоменe:

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.

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

Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Геолошког завода Србије. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Гео-
лошког завода Србије, на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

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

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – 
испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-3149/2021 од 
27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место која се попуњава:

Радно место за одржавање 
сеизмолошке опреме, сеизмичких 

система и обраду података, у звању 
млађи саветник

1 извршилац

Oпис послова: Учествује у инсталирању и 
конфигурисању оперативних система и соф-
тверских пакете за аквизицију, анализу и ауто-
матско лоцирање на серверу, сеизмолошким 
станицама и акцелерографима; учествује у 
инсталирању и контролисању рада сеизмо-
лошких станица, акцелерометара, система за 
аквизицију и анализу, комуникационих систе-
ма, одржавању њихове техничке исправности 
и прикупљању података; утврђује параметре 
наилазака сеизмичких таласа на сеизмограми-
ма, дефинише магнитуде и лоцира земљотресе, 
креира и дистрибуира основне информације о 
земљотресу за јавност; прикупља и утврђује 
податке на терену о категорији и заступље-
ности појединих оштећења на објектима са 
евидентирањем ефеката на људима, тлу и 
промена у природи, ради предлагања степена 
сеизмичког интензитета са израдом извештаја; 
анализира просторну и временску расподе-

лу регистрованих и лоцираних земљотреса 
и њихову корелацију са жаришним зонама и 
могућим техногеним изворима ради утврђи-
вања утицаја земљотреса на капиталне објек-
те и израђује извештај; прати и примењује 
савремена достигнућа из области сеизмологије 
и обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области геолошко инжењерство-студијски про-
грам геофизика, геотехника и регионална гео-
логија или из области физичке науке-студијска 
група општа физика или из области електро-
техничко и рачунарско инжeњерство-одсек за 
електронику и телекомуникације или одсек за 
информационе технологије на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање 1 година радног искуства 
у струци или најмање 5 година радног стажа у 
државним органима; положен државни стручни 
испит као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС” бр. 
79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 
– испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, дос-
тупна су сва радна места и избор кандидата се 
врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи у више оба-
везних фаза следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

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

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигиталана писме-
ност” (поседовања знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обраде текста и табела, табеларне 
калкулације) ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно попуњен 
у делу *Рад на рачунару) достави и тражени 
доказ у оргиналу или овереној фотокопији.
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Комисија ће одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

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

Провера посебних функционалних ком-
петенција:

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

1. Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (енглески језик ниво 
Б2) – провераваће се писмено путем теста.
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање енглеског језика, 
неоходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Знање страног 
језика који је тражен конкурсом) достави и тра-
жени доказ у оргиналу или овереној фотоко-
пији.

2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови анализирања податка: 
методoлогија за утврђивање параметара наи-
лазака сеизмичких таласа на сеизмограмима, 
одређивањa магнитуде, лоцирање и извешта-
вање јавности о основним информацијама о 
земљотресу, провераваће се писмено, путем 
симулације;

3. Посебна функционална компетенција пропи-
си из надлежности органа (Закон о Републич-
ком сеизмолошком заводу) провераваће се 
усмено, путем симулације;

4. Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола (Б катего-
рије) доказиваће се путем оверене фотокопије 
возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије, 
достави уз пријавни образац.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Републичког сеизмолошког завода 
www.seismo.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
– провераваће се путем психометријских тесто-
ва и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Прија-
ве на конкурс шаљу се поштом или се пре-
дају непосредно у просторијама Републичког 

сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб., 
11120 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места“.

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

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пуноле-
тан, 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 под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа „Послови” Нацо-
налне службе за запошљавање. 

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

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

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 
оверена фотокопија важеће дозволе за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост” осим уколикo комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере 
опште компетенције „дигитална писменост“. 

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 положеном правосуд-
ном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство); ове-
рена фотокопија важеће дозволе за управљање 
моторним возилом Б категорије.

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

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) приписано је 
између осталог, да су органи обавезни да по 
службеној дужности када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту.

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

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

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но, који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу: Републички сеизмолошки 
завод, Београд, Ташмајдански парк б.б.

XI Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести почев од 18. априла 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција 
и посебне функционалне компетенције за радно 
место-страни језик (енглески језик ниво Б2) и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Провера осталих посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Републичког сеизмолошког завода Таш-
мајдански парк бб. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електрoнске 
адресе), које наведу у својим пријавама.

XII Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.
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Администрација и управа

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

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.д. директора Републичког 
сеизмолошког завода.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

КОСОВО И МЕТОХИЈУ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – 
испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, број 2/19 и 67/21) Канцеларија за Косово и 
Метохију оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Канцеларија за Косово и Метохију, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2. 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за аналитичке 
послове, разврстано у звању 

саветник
самостални извршиоци изван свих 
унутрашњих јединица, под редним 

бројем 84 у Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији  
радних места у Канцеларији  

за Косово и Метохију
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, класификује и 
анализира статистичке податке за потребе 
директора Канцеларије; прикупља информа-
ције и извештаје од свих сектора ради изра-
де информација за дирекора; учествује у 
припреми саопштења директора и прикупља 
информације за учешће на међународним 
скуповима; прати активности министарства, 
посебних организација и служби Владе и о 
томе саставља извештаје за директора; оби-
лази терен АП КиМ и саставља извештаје за 
потребе директора; припрема, обрађује и ана-
лизира податке и информације ради припреме 
саопштења за јавност; обавља и друге послове 
по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у стру-
ци од најмање три године, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

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

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

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере.

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

Провера посебних функционалних ком-
петенција: 

1. За радно место за аналитичке послове, 
разврстано у звању саветник: 
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано).
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – професионално окружење (Резо-
луција Савета безбедности организације Ује-
дињених нација 1244); прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уредба о 
Канцеларији за Косово и Метохију) – провера-
ваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о државној управи, 
Закон о Влади) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Напомена: Информације o материјалимa 
за припрему кандидата за проверу посебних 
функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Канцеларије за Косово и Метохију (www.
kim.gov.rs).

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
– провераваће се путем психометријских тес-
това и интервјуа базираног на компетенцијама.

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

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Канцеларија 
за Косово и Метохију, Булевар Михајла Пупина 
2, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места”.

VI Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Тања Мркић, тел. 011/301-4512, 
Канцеларија за Косово и Метохију, од 10.00 до 
13.00 часова.

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

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

IX Пријава на јавни конкурс: врши се на 
Обрасцу пријаве који је приложен уз текст 
овог конкурса и који је саставни део Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС” бр. 2/2019 и 67/2021). Образац 
пријаве доступан је на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Канцела-
рије за Косово и Метохију или у штампаној 
верзији на писарници Канцеларије за Косово и 
Метохију, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 
Нови Београд.

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

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

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Канцеларије. 

XII Трајање радног односа: За наведе-
но раднo местo радни однос заснива се на 
неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 18. апри-
ла 2022. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у 
згради „Палата Србија” Нови Београд, Буле-

вар Михајла Пупина број 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Канцеларије за 
Косово и Метохију, у згради „Палата Србија” 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 
2 (источно крило). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве, 
или путем телеграма на адресу коју су наве-
ли у обрасцу пријаве у зависности од начина 
обавештавања који су навели у својој пријави.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Канцеларије за 
Косово и Метохију.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.kim.gov.rs) и огласној табли 
Канцеларије за Косово и Метохију, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Дирекција 
полиције, Хеликоптерска јединица

Место рада: Аеродром „Никола Тесла”, Бео-
град. 

Радно место које се попуњава:

1. Магационер у Логистици
Хеликоптерска јединица, утврђено  

под редним бројем 03.13.4.2  
у Уредби о специјалној и посебним 

јединицама полиције
1 извршилац

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

Опис послова:
Обавља једноставне рутинске задатке који 
обухватају ограничен обим јасно дефиниса-
них задатака уз прецизно праћење и приме-
ну основних стандардних радних процедура и 
упутстава, у сврху основног нивоа одржавања 
услова рада:
• прима и складишти робу у магацин; 
• издаје робу из магацина;
• класификује, чува и одговара за ускладиште-
ну робу;
• стара се о роковима трајања робе;
• контролише стање залиха свих врста скла-
диштених роба; 
• правилно ускладиштење робе у магацин;
• по потреби требује робу и врши квалитативни 
и квантитативни преглед робе и материјала на 
пријему у магацин;
• материјално је задужен за сву ускладиштену 
робу као рачунополагач и учествује у вршењу 
пописа у складу са прописаном процедуром;
• усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из прак-
се у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређе-
ног руководиоца.

Услови за радно место: стечено средње 
образовање. Кандидати морају да испуњавају 
опште услове за рад у државним органима 
предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Уредбом 
о специјалној и посебним јединицама полиције.

Први
утисак је

најважнији
будите

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

Знања, вештине и стручна оспособље-
ност, потребне за рад на радном месту, 
а које се проверавају и оцењују у избор-
ном поступку су: знања из области рада на 
радном месту, у складу са описом посла радног 
места.
Пожељно познавање прописа и стандарда из 
области материјалног пословања, пријема, 
складиштења и издавања робе, познавање 
рада на рачунару (Word, Exel), коришћење 
електронске поште, организационе способ-
ности (организација послова, самосталност у 
раду и комуникативност).
 
Датум оглашавања: 23.03.2022. године.

Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих посло-
ва, на огласној табли Сектора за људске ресур-
се, Хеликоптерске јединице, у дневном листу 
„Политика” и на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писар-
ница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком 
„За јавни конкурс за радно место магационер, 
р. бр. 03.13.4.2“.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 
403-82, у периоду од 13,00 до 15,00 часова, 
сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања;
– Оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података Централ-
ног регистра Фонда за пензијско-инвалидско 
осигурање;

– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
– Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управа као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01.03.2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
11.04.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење Основног и Вишег 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије 
– најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке, орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3).

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

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

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

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

ГО ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8726-426

Млађи саветник – приправник на 
пословима везаним за информисање 

и волонтирање младих
у Служби за омладинску политику  

и питање младих

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијамаодносно основним студијама у 
трајању од четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање једна 
година радног искуства у струци, и познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
У изборном поступку проверава се: практичан 
рад на рачунару-писмено и вештине комуни-
кација-усменим разговором. Да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије, да има потрено образовање, да није 
правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци. 

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом, изјава у 
којој се кандидат опредељује да ли ће сам 
прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће орган то учи-
нити уместо њега, (изјава се налази на сајту 
ГО www.obrenovac.rs) оргинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма и доказ да кандидат није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање 6 месеци.

Докази о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. 

Одредбом чл. 9 и чл. 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16) 
прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Сходно наве-
деном потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на веб страници градске општине Обре-
новац www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како 
би орган могао даље да поступа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотоко-
пије оверене код јавног бележника. 

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО 
Обреновац, Вука Караџића бр. 74, 11500 Обре-
новац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем 
млађег саветника – приправника на послови-
ма везаним за информисање и волонтирање 
младих, у Служби за омладинску политику и 
питање младих“. 
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Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Славица Лаи-
новић, тел.011/8726-426. 

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње 
тећи наредног дана од дана објављивања 
конкурса у периодичном издању Националне 
службе за запошљавање „Послови”. 

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

Напомене: неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопије оверене код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Овај конкурс се објављује на wеб 
страници градске општине Обреновац www.
obrenovac.rs на огласној табли и листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви, и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

ЧАЧАК

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ЧАЧКУ
32000 Чачак 

Цара Душана 8/1

1. Тужилачки помоћник у звању 
виши тужилачки сарадник – 

самостални саветник

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску 
праксу, израђује тужилачке одлуке, узима на 
записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, самостално предузима процесне 
радње, врши под надзором и по упутстви-
ма јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и дру-
гим прописима.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен правосудни испит и 
најмање две године радног искуства у струци 
након положеног правосудног испита и потреб-
не компетенције за ово радно место.

2. Уписничар у звању референт

Опис послова: Уписничар води уписнике, 
евидентира кретање предмета, обележава 
номенклатурне знакове на попису списа, уво-
ди и разводи предмете у уписнику, води регис-
тар уписника, сређује и архивира завршене 
предмете, саставља статистичке прегледе по 
уписницима и попуњава статистичке упитни-
ке, води одговарајуће доставне књиге и књиге 
евиденције, обавља и друге послове по налогу 
непосредно надређеног.

Услови: Средња школска спрема – IV степен 
друштевеног, природног или техничког смера, 
две године радног искуства, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: организација 
и рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити путем писаног теста), диги-
тална писменост (провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ 
– сертификат о познавању рада на рачунару), 
пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функио-
налне компетенције „дигитална писменост” ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „рад на рачунару”), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа одлучити да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тек-
стовне провере.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција (провера ће се вршити 
писаним путем – тестом): Након сачиња-
вања извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција и то: 

За радно место тужилачки помоћник у 
звању виши тужилачки сарадник – само-
стални саветник проверавају се: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада управе у јавном тужилаштву – 
познавање релевантних прописа из делокру-
га рада јавног тужилаштва – Закон о јавном 
тужилаштву, Правилник о управи у јавном 
тужилаштву, Закон о државним службеници-
ма. – Посебна функционална компетенција за 
радно место тужилачки помоћник – поседо-
вање знања и вештина за израду нацрта јавно-
тужилачких одлука и других аката (провера ће 
се вршити писаним путем), посебна функцио-
нална компетенција управљање преткривич-
ним поступком (провера ће се вршити писаним 
путем-тестом и усменим путем-разговор са кан-
дидатом).

За радно место уписничар у звању рефе-
рент: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву 
– познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију јавног тужилаштва (прове-
ра ће се вршити путем писаног теста и усменим 
путем – разговором са кандидатом). – Посебна 
функционална компетенција у области рада 
писарнице у јавном тужилаштву – поседовање 
знања и вештина потребних за рад на послов-
ном софтверу (провера ће се вршити путем 
писаног теста и усменим путем – разговором 
с кандидатом), посебна функционална ком-

петенција у области рада писарнице у јавном 
тужилаштву – познавање релевантних пропи-
са и делокруга органа – Правилника о упра-
ви у јавном тужилаштву и Закона о државним 
службеницима (провера ће се вршити писаним 
путем – тест и усменим путем – разговор са 
кандидатом).

Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата, а време за припрему усме-
ног задатка не може бити дуже од пола сата.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу посебних функционалних компетен-
ција, врши се провера понашајних компетен-
ција.

3. Провера понашајних компетенција: 
понашајне компетенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; орјентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет – про-
вераваће се од стране дипломираног психолога 
или обученог процењивача на основу интер-
вјуа базираног на компетенцијама или писаним 
путем.

Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре понашајних компетенција међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу понашај-
них компетенција, приступа се фази у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

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

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од два месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предме-
ту конкурса – база питања биће објављена на 
интернет страници тужилаштва (www.ca.os.jt.rs)

Место рада: Основно јавно тужилаштво у 
Чачку, Цара Душана бр. 8/1 и Одељење тужи-
лашта у Ивањици, Бошка Петровића бр. 9.

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

Општи услови за запослење (члан 45 став 
1 закона о државним службеницима): 
држављанство Републике Србије, да је учес-
ник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа, да учесник конкурса није осуђен на 
казну затвора најмање шест месеци или за дру-
го кривично дело које га чини недостојним у 
државним органима, да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене Зако-
ном и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места.

Образац пријаве на конкурс (докази који 
се прилажу и адреса на коју се подноси 
пријава на јавни конкурс): Пријава на кон-
курс подноси се на обрасцу пријаве за извр-
шилачко радно место тужилачки помоћник, 
односно уписничар који је доступан на интер-
нет страници Основног јавног тужилаштва у 
Чачку (www.ca.os.jt.rs) или у штампаној вер-
зији у управи тужилаштва у ул. Цара Душана 
8/1, 32000 Чачак, образац пријаве мора бити 
својеручно потписан, образац пријаве конкур-
са садржи: податке о конкурсу, личне податке 
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учесника конкурса, адресу становања, теле-
фон, електронску адресу, податке о образо-
вању и положеном државном испиту, податке о 
знању рада на рачунару, податке о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебну изјаву 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу Осно-
вног јавног тужилаштва у Чачку, Цара Душана 
8/1, 32000 Чачак, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места тужилачки 
помоћник”, односно „Јавни конкурс за попуну 
извршилачког радног места уписничар”. При-
ликом пријема пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује на јавном конкурсу. Подносилац прија-
ве биће обавештен о додељеној шифри у року 
од три дана од дана пријема пријаве на начин на 
који је у пријави назначио доставу обавештења.

Датум и место провере компетенције 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
које испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакте (адреса 
или бројеви телефона или имејл адреса), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера свих компетенција ће се обавити у 
Основном јавном тужилаштву у Чачку, Улица 
цара Душана 8/1, 32000 Чачак.

Остали докази који прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од шест месе-
ци), потврда да кандидату није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандида-
ти који су радили у државном органу), оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство), уверење о положеном правосуд-
ном испиту за радно место тужилачки сарадник, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима за радно место 
уписничар. Сертификат или други доказ о позна-
вању рада на рачунару (уколико поседује исти).

Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају 
се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.

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

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о 

положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, уверење да кандидат није 
осуђиван казном затвора најмање шест месеци.

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

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

Кандидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку. Кандидати који не доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Основно јавно 
тужилаштво у Чачку, Цара Душана 8/1, 32000 
Чачак, са назнаком „Јавни конкурс за попуну 
извршилачког радног места тужилачки помоћ-
ник”, односно „Јавни конкурс за попуну извр-
шилачког радног места уписничар”.

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

Рок за подношење пријава износи 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак објављује се на интернет презен-
тацији тужилаштва према шифрама њихове 
пријаве.

Кандидати који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
разговор са кандидатима.

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Татјана Додер, администра-
тивно технички секретар Основног јавног тужи-
лаштва у Чачку, контакт телефон 032/323-161.

Напомена: Сви докази прилажу се на срп-
ском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тума-
ча, диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована, неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве биће одбачене закључком комисије, свака 
фаза изборног поступка у селекцији кандида-
та биће елиминациона, кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од шест месеци. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 

предност за заснивање радног односа. Канди-
дати без положеног државног стручног испи-
та за рад у државним органима примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита, инфор-
мације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног 
јавног тужилаштва у Чачку (www.ca.os.jt.rs), 
обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Чач-
ку (www.ca.os.jt.rs), на порталу е-управе, на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на огласној табли Основног јавног 
тужилаштва у Чачку, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

ВРАЊЕ

УСЦ „КУЊАК”
17510 Владичин Хан, Николе Тесле 4

тел. 017/473-907

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: држављанство РС; 
поседовање правне и пословне способности; 
поседовање опште здравствене способности; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом кривичног суда и да се против њега не 
води кривични поступак. Посебни услови: да 
има високу или вишу стручну спрему; да има 
најмање пет године радног искуства; да поседу-
је организаторске способности. Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на који-
ма је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Докази који 
се прилажу за пријаву на јавни конкурс: уве-
рење о државњанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе 
којима се доказује радно искуство / уговори 
о раду, потврде, фотокопија радне књижице, 
као и дрги документи којима се на недвосмис-
лен начин доказује радно искуство кандидата; 
уверење (два) да кандидат није осуђиван пре-
судом кривичног суда и да се против њега не 
води кривичан поступак; лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Сва докумен-
та се прилажу у оргиналу или фотокопија која 
је оверена код надлежних органа. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе препорученом 
поштом на горе наведену адресу:, са назна-
ком „Пријава на конкурс за именовање дирек-
тора – не отварај“. Пријаве се могу поднети и 
у просторијама Установе лично, сваког радног 
дана од 7.00 до 14.00 часова. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве уз које нису приложена сва 
тражена документа (оргинали или фотокопије 
која су оверене код надлежних органа), као 
непотпуне, неразумљиве и неблаговремене 
биће одбачене.
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КОМПРЕСОР АУТО 011 ДОО
11090 Београд – Раковица
Патријарха Димитрија 3б

тел. 064/1293-672, 069/2722-742
e-mail: kompresorauto011@gmail.com

Контролор на линији техничког 
прегледа, техничар друмског 

саобраћаја
на одређено време (са могућношћу 

преласка на неодређено време)

УСЛОВИ: кандидати треба да: имају звање тех-
ничар друмског саобраћаја или аутомеханичар; 
возачку дозволу Б категорије; основну инфор-
матичку обуку (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); да нису осуђивани, да се није водио 
или се води кривични поступак против канди-
дата. Рад је у сменама. Слање пријаве за посао 
имејлом, јављање кандидата на наведене теле-
фоне.

„НОВАСТОН” ДОО
11000 Београд, Вука Караџића 7а

тел. 063/8599-054

Техничар за објекте
на одређено време, радно место Зајечар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
електро или машинске струке; потребно рад-
но искуство на наведеним пословима; возач-
ка дозвола Б категорије. Кандидати треба да 
пошаљу ЦВ на e-mail: ana.lukic@novaston.com 
или да се јаве на наведени број телефона. Рок 
за пријављивање 08.04.2022. године.

„НОВАСТОН” ДОО
11000 Београд, Вука Караџића 7а

тел. 063/8599-054

Техничар за одржавање објеката
на одређено време, за рад у Пироту 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
електро или машинске струке; потребно рад-
но искуство; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука. Заинтересовани 
кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: ana.lukic@
novaston.com или да се јаве на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање 08.04.2022. 
године.

„БГ МОБИЛЕ“
11000 Београд, Цетињска 20

тел. 066/204-684

Продавац пратеће опреме за 
мобилне телефоне
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме без 
обзира на занимање.

Сервисер мобилних телефона
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електро 
струке.

ОСТАЛО: енглески језик – средњи ниво; основ-
на информатичка обука; лица евидентирана у 

Националној служби за запошљавање минимум 
шест месеци. Заинтересовани кандидати треба 
да пошљју ЦВ на e-mail: bg.mobile.servis@gmail.
com. Рок за пријављиавање 21.04.2022. године.

„КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

тел. 064-897-5028

Транспортни радник
на одређено време

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме 
без обзира на занимање. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве на разговор на адре-
се: Дунавска 21, Стари град или Мишка Јова-
новића 26, Вождовац. Рок за пријављивање 
30.04.2022. године.

GLOBE WILLIAMS DOO
11000 Београд, Крунска 52

тел. 063/391-016

Хигијеничар
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна 
школа. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу ЦВ на e-mail: markob@globewilliams.
com или да се јаве на наведени број телефона. 
Рок за пријављивање 21.04.2022. године.

САЛОН ЗА МАСАЖЕ
„BLISS”

21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 9

Масер – терапеут
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: знање енглеског језика – почет-
ни ниво. Рад у сменама. Пријаве кандидата 
на телефон 069/2222-021 или путем имејла: 
blissmasaze@gmail.com

АДВОКАТ МАЈА ЈАНДРИЋ 
ВИЛОВСКИ

21000 Нови Сад, Радничка бб.

Адвокатски приправник
на одређено време

УСЛОВИ: лица са завршеним VI/2 степеном 
стручне спреме: правник; струковни правник 
или лица са завршеним VII/1 степеном стру-
чне спреме: дипломирани правник; мастер 
правник. Јављање кандидата на телефон: 
060/6501-551. Пријаве кандидата на e-mail: 
adv.mjv.2017@gmail.com

„ЛИДЛ СРБИЈА КД 
НОВА ПАЗОВА”

Продавац
место рада Београд – Зуце

20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. 
Рад у сменама. Трајање конкурса: 13.04.2022. 
године. 

Начин конкурисања: сви заинтересовани кан-
дидати достављају своје радне биографије 
преко сајта: https://karijera.lidl.rs/pozicija/
prodavac-m-z-beograd-bubanj-potok-astrid-
lindgren-19-rs-011083

Prodavac (m/ž) – Beograd  
(Bubanj Potok)

Astrid Lindgren 19 – Beograd

Групно информисање: 31.03.2022.год. у 
11часова и 06.04.2022. године у 12 часова, 
велика сала, четврти спрат, Филијала за град 
Београд, Гудулићев венац 23-25.

ВС СТУДИО ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Устаничка 128 б

Женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 2 године 
радног искуства. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на телефон 063/292-868 радним 
данима од 09-14 часова. Конкурс остаје отво-
рен до попуне радног места.

МИРКО ФИЛИПОВИЋ ПР 
АУТОПЕРИОНИЦА „ЕКО СЈАЈ – 

АВАЛА“
11000 Београд, Патријарха Германа 165

Радник у аутоперионици – перач 
возила

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије; без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 060/0235-
278. Слање пријава на e-mail: ekotimavala@
gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

SPINTEC PRECISION DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб.

Радник у магацину
на одређено време

Опис послова: пријем и одпремање робе, кон-
трола примљене / одпремљене робе, утовар и 
истовар робе, попис робе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзи-
ра на занимање. Заинтересовани кандидати 
јављају се на контакт телефон: 064/825-1289.

„ВЕКТОР”
18000 Ниш, Зелена 14а

Девети мај

Пословна секретарица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске 
струке; Додатна знања: рад у књиговодству; 
пожељно познавање AutoCAD.

Помоћник мајстора – монтажер

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне 
спреме. Заинтересовани кандидати се јављају 
на контакт телефон: 063/1558-904.

„ONE WELLNESS” NIŠ
18000 Ниш, 21. мај 1

Физиотерапеут – масер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струков-
ни физиотерапеут, IV степен стручне спреме, 
физиотерапеут; радно искуство: 3 месеца; 
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посебна знања: основно знање енглеског 
језика, рад на рачунару. Заинтересовани кан-
дидати пријаве шаљу на мејл адресу: info@
onewellnessnis.rs

„ПОСЛОВНОСТ” ДОО
18000 Ниш 

Генерала Транијеа 1а

Административни радник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста или дипломирани инжењер 
грађевинарства; познавање рада на рачуна-
ру: напредни ниво: пожељно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: poslovnost.nis@mts.rs

„БРАЋА ЦРНОМАРКОВИЋ” ДОО
21243 Ковиљ

Аутомеханичар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
(завршена струковна школа), позељно радно 
искуство у раду са теретним возилима, позна-
вање онова рада на рачунару, основно позна-
вање енглеског језика, потпуна здравствена 
и психофизичка способност, одоговорност, 
љубазност, тачност, способност за рад у тиму. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 064 
389 86 91

„APTIV MOBILITY SERVICES” DOO
21000 Нови Сад, Привредникова 20

Оператер на монтажи
на одређено време 3 месеца

200 извршилаца

Услови рада: рад у сменама, ноћни рад. Обез-
беђен превоз и исхрана. Пријаве кандидата на 
e mail: cvijeta.bacic@aptiv.com

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ” 

34210 Рача 
Виноградска бб.

тел. 034/751-964, 751-076

Медицинска сестра – техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла; положен стручни испит; познавање рада 
на рачунару. Оопис посла по Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле” 
Рача. Заинтересовани кандидати уз пријаву на 
оглас достављају и следећа оверена докумен-
та: фотокопију дипломе о завршеној школи; 
уверење о положеном стручном испиту; лицен-
цу за рад; фотокопију личне карте; потврду о 
радном искуству. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана. Пријаве се достављају на горе наведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Доктор медицине специјалиста 
за физикалну медицину и 

рехабилитацију
у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине, VII/1 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из физикал-
не медицине и рехабилитације (звање доктор 
медицине специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације са VII/2 степен стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; 
познавање рада на рачунару. Кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију фото-
копију дипломе о завршеном факултету; фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад – лиценце 
издате код надлежне лекарске коморе; фото-
копију личне карте; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачу-
нару и са тачним адресом и контакт телефоном 
кандидата.

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана са кућним лечењем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: завршен медицински факултет (звање 
доктор медицине, VII/1 степен стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; 
познавање рада на рачунару. Кандидати уз 
пријаву на радно место доктора медицине 
подносе следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фото-
копију дозволе за рад – лиценце издате код 
надлежне лекарске коморе; фотокопију личне 
карте; кратку биографију, са навођењем сте-
пена познавања рада на рачунару и са тачним 
адресом и контакт телефоном кандидата.

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

у Служби хитне медицинске помоћи са 
санитетским превозом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
завршена средња медицинска школа (звање 
медицинска сестра техничар општег смера са 
IV степеном стручне спреме); положен струч-
ни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару; возачка дозвола. Кандидати уз 
пријаву, подносе следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеној школској спреми; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе; фотокопију лич-
не карте; фотокопију возачке дозволе; кратку 
биографију, са навођењем степена познавања 
рада на рачунару и са тачном адресом и кон-
такт телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве се подносе на адресу „Српско-грч-
ког пријатељства” бр.17 Гроцка или непосред-
но у канцеларији писарнице Правно-кадровске 
службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо 

означеног рока и без потпуне документације 
неће се узимати у разматрање. Како дос-
тављену документацију подносиоца молби на 
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, 
иста не мора бити оверена. Одлука о избору 
кандидата, биће објављена на огласној табли и 
на сајту ДЗ Гроцка. Информације се могу доби-
ти у Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка. 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/1548-175

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, лиценца, знање страног јези-
ка (средњи ниво). Пријаве слати у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор стоматологије специјалиста 
– специјалиста ортопедије вилица

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста 
ортопедије вилица, стручни испит, положен 
специјалистички испит, лиценца, најмање 3 
године и 6 месеци радног искуства у звању 
доктора стоматологије. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима 
се доказује испуњеност услова конкурса пре-
дају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр.3) на наведеној адреси са назна-
ком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Доктор медицине

Доктор медицине
на одређено време 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце. Као 
доказе о испуњености услова кандидати треба 
да доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, оверену фотокопију дипломе о врсти 
и степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту за доктора медицине, оверену фотоко-
пију лиценце доктора медицине, доказ о рад-
ном искуству и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати писме-
ну пријаву, са траженим документима, дос-
тављају лично н писарницу установе или 
поштом на горе наведену адресу Дома здравља 
Бач, у затвореном коверту са назнаком „Прија-
ва за конкурс за заснивање радног односа за 

Национална служба
за запошљавање
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доктора медицине”, најкасније у року од 10 
дана од дана објављивања у публикацији „ 
Послови”. Оглас ће бити објављен и на сајту 
Дома здравља Бач, као и на сајту Министар-
ства здравља. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Марко Миљешић. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
биће одбачене решењем. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на огласној табли ДЗ 
Бач и биће достављена на адресу свих кан-
дидата. Достављена документација неће се 
враћати кандидатима.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Административни радник – 
благајник

у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и опште послове, 

на одређено време од једног месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова: води благајну и евиденцију рада 
фискалне касе; води наплату партиципације и 
њену дневну, месечну и годишњу евиденцију; 
припрема документацију за новчане уплате 
и исплате; исплаћује новац; прима пошту и 
остале писмене отправке; прима телефонске 
позиве и усмерава везу по позивима; обавља 
и друге послове по налогу начелника службе и 
директора Клинике ако је оспособљен за њихо-
во обављање. 

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на 
рачунару и рада са фискалним штампачем. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: потпуна 
лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном и адресом електронске поште (пре-
ко којих ће се вршити коресподенција са кан-
дидатима); фотокопију – очитану личну карту; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопију дипломе 
о завршеној школи; фотокопију радне књижи-
це или другог доказа о радном искуству канди-
дата (потврде, уговори и др.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове 
огласа, могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособље-
ност и сл.). Коначну одлуку о избору кандидата 
за пријем у радни однос, донеће в. д. директо-
ра Клинике за стоматологију Војводине. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује их кадровска служба Клинике за 
стоматологију Војводине. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је обаве-
зан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се прима; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (оригинал или овере-
на фотокопија уверења суда, не старије од 6 
месеци) и уверење да кандидат није осуђиван 
(оригинал или оверена фотокопија уверења из 
полицијске управе, не старије од 6 месеци). 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дене документе у остављеном року са њим се 
неће закључити уговор о раду. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем у рад-
ни однос на одређено време”. Неблаговремене 

и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас 
ће бити објављен и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије www.
zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике 
за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

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

повратка запослене са дужег одсуства

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

УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, 
обавезни су следећи услови: завршен медицин-
ски факултет VII/1 степен, положен стручни 
испит, лиценца / чланство у Лекарској комори 
Србије. Уз пријаву на оглас, потребно је доста-
вити и: кратку биографију са бројем телефо-
на и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију личне карте (очитане 
податке са личне карте); оверену фотокопију 
лиценце / решења о упису у комору; фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су диплома или уверење издати на девојач-
ко презиме). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горе наведена документа у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору. Прија-
ва на оглас представља пристанак на обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Кандидатима који не буду изабра-
ни не враћа се поднета документација. 

Домар – мајстор одржавања
у Одељењу за техничке и сличне 

послове

Опис послова: свакодневно обилази просторије 
у Дому здравља ради благовременог уочавања 

кварова и ломова инвентара, уређаја и инста-
лација и предузима хитне мере за отклањање 
уочених недостатака, одржава и врши ситне 
поправке свих електроинсталација, водовод-
них и канализационих инсталација, контроли-
ше очитавање струјомера и водомера заједно 
са радницима надлежних служби, контролише 
стање лож уља и води рачуна о исправности 
и функционисању грејних тела, врши ситне 
поправке столарије, по потреби предаје и пре-
узима пошту, по потреби врши краћи превоз 
запослених, робе и материјала, обавља и дру-
ге послове своје струке по налогу непосредног 
руководиоца. 

УСЛОВИ: завршена средња техничка школа, 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници) и возачка дозвола Б катего-
рије. Уз пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, као доказ 
о испуњености услова потребно је доставити 
и: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; фотокопију личне карте (очита-
не податке са личне карте); фотокопију возач-
ке дозволе; потврду о положеном стручном 
испиту за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико је диплома издата на девојачко 
презиме). Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведени документ у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору. Кандидатима који 
не буду изабрани не враћа се поднета доку-
ментација. Пријава зна оглас за радно место 
представља пристанак на обраду података о 
личности. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће, 
Стишка б.б., поштански фах 70, 12311 Мало 
Црниће, са назнаком „Пријава на оглас”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, неће бити узе-
те у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 979), поништава се за 
радно место доктор медицине.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 979), исправља се за рад-
но место инжењер инвестиционог / техничког 
(електро) одржавања (на неодређено време), и 
исправно треба да гласи:

Инжењер инвестиционог / техничког 
(електро) одржавања

на одређено време.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Медицинска сестра – техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа општег смера (медицинска 
сестра – техничар); да има положен стручни 
испит; да је држављанин Републике Србије. 
Опис послова према Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. Заинтересовани кандидати подно-
се следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; копију личне карте; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оверену копију дипломе о завршеној средњој 
школи; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном као и 
документа којима се доказује испуњеност усло-
ва огласа (оверене фотокопије), достављају се 
на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Возач
у Служби за ХМП

УСЛОВИ: средње образовање; положен возач-
ки испит Б категорије; да је држављанин Репу-
блике Србије. Опис послова према Правилнику 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Уб. Заинтересовани 
кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; 
копију личне карте; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); оверену копију 
дипломе о завршеној средњој школи; копију 
возачке дозволе. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном као и 
документа којима се доказује испуњеност усло-
ва огласа (оверене фотокопије), достављају се 
на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Возач санитетског возила – возач 
у ХМП

на одређено време, најкасније до 
15.08.2022. године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: 
средње образовање. Додатна знања, иску-
ство: возачка дозвола Б и Ц категорије. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе следећа документа: молбу за пријем 
са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном; диплому о завршеној школи (ове-
рена фотокопија); оверену фотокопију возач-
ке дозволе; извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оверена фотоко-
пија); уверење општинског суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци; 
Лекарско уверење, не старије од 6 месеци. У 
молби кандидат треба да наведе документа-
цију коју је доставио поводом огласа. Пријаве 
на оглас се могу поднети сваког радног дана 
од 7.00 до 14.00 часова у затвореној ковер-
ти или послати препоручено поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „За оглас за 
возача санитетског возила – возач у ХМП”. 

Оглас ће бити објављен на огласној табли и 
интернет презентацији Дома здравља, као и 
код Националне службе за запошљавање, а 
доставља се и Министарству здравља ради 
објављивања на интерент страници Минис-
тарства. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, а након 
објаве треба слати документа у ДЗ Бујановац. 
Изабрани кандидати биће писмено обавеште-
ни. Опис послова према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020. год.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН”СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.
тел. 018/830-927

Спремач / спремачица 
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. 
Као доказ о испуњености ових услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама путем поште на горе наведену адре-
су, уз напомену „Пријава на оглас за спремача” 
или лично у просторијама Болнице.

Возач санитетског возила
у болничким установама, на одређено 

време од 3 месеца

УСЛОВИ: средње стручно образовање III или 
IV степен стручне спреме, положен возачки 
испит Б категорије. Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој стручној 
школи III или IV степен стручне спреме; ове-
рену фотокопију возачке дозволе за Б катего-
рију. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште нагоре наведену, уз напомену „Пријава 
на оглас за возача „ или лично у просторијама 
Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове, архивист

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени чланом 24 Закона о раду, и 
посебни услови утврђени Правилником. Посеб-
ни услови: високо образовање правне струке 
– на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо бразовање 

до 10. септембра 2005. године; знање рада 
на рачунару; најмање 6 месеци радног иску-
ства. Пријављивање на конкурс врши се под-
ношењем уредно потписане молбе, уз коју се 
обавезно прилажу и: диплома о завршеним 
интегрисаним академским студијама правне 
струке, извод из матичне књиге венчаних, уко-
лико је дошло до промене личног имена, доказ 
о радном искуству, потпуна лична и радна 
биографија, са адресом, бројем телефона за 
контакт, те адресом електронске поште. Уко-
лико се уз молбу достављају копије докумена-
та, исте морају бити оверене у општини, суду 
или код јавог бележника (нотара). Приликом 
заснивања радног односа, а након спроведе-
ног конкурса, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење, као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује кадровска служ-
ба ДЗ Бољевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од три-
десет дана од дана истека рока за подношење 
пријава, и иста ће бити објављена на огласној 
табли и интернет презентацији ДЗ Бољевац. 
Кандидати који не буду били изабрани, могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве се подносе лично, или путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове – 
радно место дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове, архи-
вист”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице; ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, однос-
но, на спровођењу скрининг програма у скла-
ду с посебним програмима донетим у складу 
са прописима и планом рада службе; врши 
дијагностику и благовремено лечење пације-
ната; указује хитну медицинску помоћ; упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код 
лекара специјалисте и усклађује мишљења и 
предлоге за наставак лечења пацијента; про-
писује лекове и медицинска средства; спрово-
ди здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру про-
писаног скрининга, ране дијагностике поре-
мећаја, упућивања на специјалистичко консул-
тативни преглед, прописивање препоручене 
терапије и упућивање на виши ниво здравстве-
не заштите; у поступку остваривања здравс-
твене заштите изабрани лекар упућује пацијен-
та на секундарни и терцијарни ниво; на основу 
мишљења доктора медицине специјалисте 
одговарајуће гране медицине упућује пацијен-
та на терцијарни ниво; води потпуну меди-
цинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које 
пружа; даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у 
комисијама и на посебним програмима; издаје 
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични 
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захтев и на службени захтев код одређених 
случајева болести и повреда; у стручном раду 
је самосталан и одговоран за координаторни 
рад у својој јединици; прати и предлаже изме-
не у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда; обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – висо-
ко образовање, медицински факултет: на инте-
грисаним 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 про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Стоматолошкa сестрa
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за 
време рада; стара се и одговорна је за уред-
ност радног места; одговорна је за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала; стери-
лизацију инструмената, материјала, дезинфек-
цију и хигијену; помаже доктору код системат-
ских прегледа, одлази у школе и заказује исте; 
учествује у организацији и спровођењу здрав-
ствено-васпитног рада са доктором; одговорна 
је за уредно вођење медицинске документа-
ције; учествује у тимском раду са стоматоло-
гом; задужена је за све инструменте у ордина-
цији о којима води рачуна заједно са доктором; 
врши требовање потребног материјала и леко-
ва; има обезбеђену антишок терапију; стара 
се о благовременој замени мантила и осталог 
веша; врши први контакт са пацијентима; врши 
медицинску тријажу по реду хитности; отвара 
нове зубне картоне; свакодневно врши дневне 
евиденције и фактурисање стоматолошких 
здравствених услуга; учествује у припреми 
извештаја о раду; одговорна је за правил-
но одлагање отпада; сарађује са одговорним 
зубним техничарем и осталим зубним технича-
рима; ради и остале послове из домена своје 
струке по налогу непосредног руководиоца; за 
свој посао одговорна је одговорној медицин-
ској сестри, непосредном руководиоцу и начел-
нику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средња 
медицинска школа стоматолошког смера. Рад-
но искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању стоматолошка сестра / тех-
ничар; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Зубни техничар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

Опис послова: израђује, прилагођава и 
поправља стоматолошка протетска помагала, 

по налогу и пратећи упутства доктора сто-
матологије или специјалисте доктора стома-
тологије, о чему води прописану медицинску 
документацију; припрема лабораторију за зуб-
ну технику за рад; сарађује са доктором сто-
матологије у изради и адаптацији протетске 
надокнаде; репарише протетску надокнаду; 
израђује све врсте зубно-техничких помагала 
према стручној методологији и технологији 
посла за ове врсте зубно-техничких помага-
ла; прима отиске од лекара и према радном 
налогу врши израду фиксних и покретних про-
тетских надокнада; израђује све врсте орто-
донтских апарата; врши потребну репаратуру 
протетских надокнада и ортодонтских апарата; 
запослени на овим пословима посебно је одго-
воран за рационално коришћење потрошног 
материјала према нормативима и стандардима 
и за савесно и одговорно руковање племени-
тим металима; обавезан је да примењује све 
хигијенско-техничке и заштитне мере и да има 
одговоран однос према средствима за рад и 
према погонској енергији (плин, струја и сл.), 
која представља посебан извор опасности; 
дужан је да правилно поступа са повереним 
средствима и материјалима у складу са пропи-
саним упутствима и мерама; обавља све оста-
ле послове из домена своје струке; за свој рад 
одговоран је одговорном зубном техничару, 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средња 
зуботехничка школа; средње образовање. Рад-
но искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању зубног техничара; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

1) Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер
Одсек консултативних прегледа 
у Служби за специјалистичке и 

консултативне прегледе, Заједничке 
медицинске делатности, на одређено 
време од 6 месеци, пробни рад од 2 

месеца

2) Медицинска сестра – техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији
Одељење клиничке хематологије у 
Служби хематологије, Клиника за 

интерну медицину, на одређено време 
од 6 месеци, пробни рад од 2 месеца

3) Медицинска сестра – техничар  
у интензивној нези нивоа 2

у Одељењу интензивне терапије, 
Клинике за интерну медицину,  

на одређено време од 6 месеци,  
пробни рад од 2 месеца

3 извршиоца

4) Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима
Одељење педијатрије II у Служби 

за стационарно лечење, Болнице за 
педијатрију, на одређено време од 6 

месеци, пробни рад од 2 месеца

5) Медицинска сестра – техничар у 
ургентним службама и реанимацији

у Одсеку пријема и збрињавања 
хируршких болесника, Службе за 

пријем и збрињавање ургентних стања, 
Заједничке медицинске делатности на 

одређено време од 6 месеци, пробни рад 
од 2 месеца

6) Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

у Одељењу анестезије операционих 
сала у Служби анестезиологије са 

реаниматологијом и терапијом бола, 
Заједничке медицинске делатности, на 

одређено време од 6 месеци, пробни рад 
од 2 месеца
2 извршиоца

7) Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 2

у Одељењу интензивне терапије, Службе 
операционог блока са стерилизацијом 

и интензивном терапијом, Клиника 
за хирургију, на одређено време од 6 

месеци, пробни рад од 2 месеца

Услови за радно место 1: завршена виша 
медицинска школа / струковна медицин-
ска школа – смер виши санитарни техничар 
/ струковни санитарно-еколошки инжењер, 
положен стручни испит након завршене више 
медицинске / струковне медицинске школе, 
лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство у области конкурса. 

Услови за радна места 2, 3, 4, 5, 6 и 7: завр-
шена средња медицинска школа – општи смер, 
Положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије; радно искуство у области конкурса.

Уз пријаву на конкурс, за радно место 1 
прилажу се у овереној фотокопији сле-
дећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом, изјава кандидата да је здрав-
ствено способан за тражене послове и да се 
против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана, диплома о завршеној 
вишој / струковној медицинској школи, смер 
виши санитарни техничар / струковни сани-
тарно-еколошки инжењер, уверење о поло-
женом стручном испиту након завршене више 
/ струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице или уве-
рење о радном стажу из ПИО Фонда). 

Уз пријаву на конкурс за радна места 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом, изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана, диплома о заврше-
ној средњој медицинској школи – општи смер,  
уверење о положеном стручном испиту након 
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завршене средње медицинске школе, сведочан-
ства за сваки разред средње школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, Извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, Доказ о радном искуству 
након положеног стручног испита (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице 
или уверење о радном стажу из ПИО Фонда).

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), ове-
рене фотокопије дипломе, уверења о положе-
ном стручном испиту, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, лиценца или тешење о 
упису у Комору медицинских сестара – техни-
чара Србије, фотокопију личне карте нечипова-
не, односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће разматрати све доспе-
ле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун. Кандидати су дуж-
ни да своје пријаве доставе писарници КБЦ 
Земун у затвореној коверти са назнаком „За 
јавни оглас за пријем у радни однос на одређе-
но време” са навођењем радног места за које 
конкуришу, лично или путем поште на адресу: 
Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 
11080 Београд. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објаве огласа на web 
страници Министарства здравља РС. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабра-
ни документацију могу преузети на писарници 
Клиничко болничког центра Земун.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

пробни рад од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа. 

2. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад у Правним и економским 

пословима КОВИД болнице Крушевац 
при Заједничким немедицинским 

пословима, пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару. Заинте-
ресовани кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); доказ 
или изјаву о познавању рада на рачунару. 

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву достави-
ти у затвореној коверти са назнаком „За оглас” 
са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише искључиво поштом а на горе 
наведену адресу. Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
37000 Крушевац, Војводе Путника 2

Доктор медицине у јавном здрављу
на одређено време на три месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом, кандидати мора да испуњавају и сле-
деће посебне услове: стручна спрема / обра-
зовање: високо образовање: 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 уређује 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: стручни испит; лиценца; возачка дозвола 
Б категорије; 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине (у ковиду). Опис послова 
према Правилнику о организацији и система-
тизацији послова Завода за јавно здравље Кру-
шевац. Заинтересовани кандидати, уз пријаву 
на оглас, подносе и доказе о испуњености 
посебних услова огласа, у неовереној фотоко-
пији, а изабрани кандидат, пре заснивања рад-
ног односа, дужан је да достави оверене фото-
копије потребне документације, као и доказ о 
здравственој способности за послове, за које 
заснива радни однос. Пријавом на оглас, кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидат мора бити обавештен о избо-
ру, у складу са законом, у року који не може 
бити дужи од 30 дана, од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Одлука о избору кандида-
та ће бити објављена на сајту Завода за јавно 
здравље Крушевац и неће се достављати учес-
ницима јавног огласа. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се 
разматрати. Пријаве, са краћом биографијом 
и доказима о испуњавању услова огласа, дос-
тављају се у затвореној коверти, на горе озна-
чену адресу и назнаком „За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Дипломирани правник на 
пословима правно кадровски 

аналитичар
у Одељењу за правне, кадровске и 

административне послове

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: високо образовање на 
основним студијама права у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно на основним академским сту-
дијама права у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује висо-
ко бразовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; положен правосудни испит; знање 
рада на рачунару. Опис послова: утврђен Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац. Кандидати 
достављају: пријаву на оглас у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту; изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, на 
одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области 
медицине у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверен препис или фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у 
Комору; биографију са адресом и контакт теле-
фон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Дом здравља Алекси-
нац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
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са назнаком: „Пријава на оглас број 5/2022”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Чистач / хигијеничар
за рад у Одељењу за техничке и друге 

послове, на одређено време због 
повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: основно образовање. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе 
о стручној спреми; изјаву да су здравствено 
способни за тражене послове; биографију са 
адресом и контакт телефон. Изабрани канди-
дат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој 
способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на адресу: Општа болни-
ца Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 
5/22”. Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити раз-
матране. Контакт телефон: 018/804-211.

Возач санитета
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: III или IV степен стру-
чне спреме, возач Б категорије. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о стручној спреми; 
оверену фотокопију возачке дозволе; доказ 
да није покренут кривични поступак, издат 
од стране надлежног органа, не старији од 6 
месеци; доказ о радном искуству на послови-
ма возача; изјаву да су здравствено способни 
за тражене послове; биографију са адресом и 
контакт телефон. Изабрани кандидат је оба-
везан да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 6/22”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-211.

Мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и друге 

послове, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: средње образовање: 
III или IV степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије; предност имају кандидати 
са завршеном обуком за послове руковања 
постројењем у котларници (руковалац пар-
них котлова). Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о стручној спреми; оверену фото-
копију возачке дозволе Б 1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активни возач; изјаву да 
су здравствено способни за тражене посло-
ве; биографију са адресом и контакт телефон. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са 

назнаком: „Пријава на оглас број 7/22”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-211.

Руковаоц парних котлова
на одређено време за рад у Одељењу за 
техничке и друге послове, на одређено 

време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: III/IV степен струч-
не спреме, курс за руковаоца парних котлова. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о завршеном курсу за 
руковаоца парних котлова; потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 8/22”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-211.

Дипломирани економиста
за рад у Служби за правне и економско 

финансијске послове, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII степен стручне 
спреме, завршен економски факултет; рад на 
рачунару; потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; биографију са адресом и кон-
такт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на адресу: Општа болни-
ца Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 
9/22”. Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити раз-
матране. Контакт телефон: 018/804-211.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра – техничар општег 
смера, положен стручни испит. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи – медицинска сестра – тех-
ничар општи смер; оверен препис или фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверен препис или фотокопију лиценце 
– одобрења за самосталан; потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 10/22”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију,  
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области 
медицине у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверен препис или фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору; биографију са адресом и контакт теле-
фон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Дом здравља Алекси-
нац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
са назнаком „Пријава на оглас број 6/2022”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-256.

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи, на одређено време због замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: III или IV степен стру-
чне спреме, возач Б категорије. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о стручној спреми; 
оверену фотокопију возачке дозволе; доказ 
да није покренут кривични поступак, издат 
од стране надлежног органа, не старији од 6 
месеци; доказ о радном искуству на послови-
ма возача; изјаву да су здравствено способни 
за тражене послове; биографију са адресом и 
контакт телефон. Изабрани кандидат је оба-
везан да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
са назнаком: „Пријава на оглас број 7/2022”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-256.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. 
Додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца. Кандидати морају предати: кратку биогра-
фију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверена фотокопија лиценце; оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образо-
вању у звању наведеног у огласу. Напомена: 
у пријави на оглас, поред осталих података,  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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кандидат треба да да своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се поштом на горе 
наведену адресу или лично у архиви Болнице 
са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе 
запошљавања. Изабрани кандидати су у оба-
вези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо стручно образовање, академске сту-
дије у трајању од 4 године, укупно 240 ЕСПБ, 
најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: предвиђен сис-
тематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном високом школом за руководио-
ца правних, кадровских и административних 
послова.

Возач санитетског возила
у болничким условима, на одређено 
време ради повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: средње образовање, – IV степен, најмање 
1 година радног искуства. Опис послова: пред-
виђен систематизацијом послова установе, 
за радно место возач санитетског возила у 
болничким условима.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
ради повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
основно образовање. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном основном школом, спремач/спре-
мачоца просторија у којима се пружају здрав-
ствене услуге 

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце и 
решења о упису у комору (за медицинску сес-
тру – техничара), фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду 
послодавца (други доказ о радном искуству), 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уко-
лико је кандидат променио презиме, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству, 
копију/очитану личну карту. Напомена: лекар-
ско уверење којим се доказује здравствена 
способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма 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 при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује одељење за кадровске и админи-
стративне послове Опште болнице Петровац на 
Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве сла-
ти у затвореним ковертама на горе наведену 
адресу или доставити лично у Правну службу 
ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене прија-
ве и непотпуна документација неће бити узе-
та у разматрање при избору кандидата. Текст 
јавног огласа се објављује и на интернет стра-
ници Министарства здравља, огласној табли и 
сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

Спремач / спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни усло-
ви за заснивање радног односа су: основно 
образовање, предност ће имати кандидати са 
радним искуством на истим пословима у здрав-
ственим установама. Заинтересовани кандида-
ти подносе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завр-
шеној школи, уверења или потврде о радном 
искуству на истим пословима у здравственим 
установама. Лекарско уверење подноси канди-
дат који буде изабран на конкурсу. Докази о 
испуњености услова, подносе се у оригиналу 
или овереним копијама не старијим од 6 месе-
ци. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, тре-
ба донети лично у Одсек за правне и опште 
послове ДЗ Смедеревска Паланка или посла-
ти на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка, који могу бити важни за одлуку о избору. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон 026/319-933.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ 

И БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
„ЗЛАТИБОР”
31315 Златибор 

Др Драгослава Зеке Смиљанића 33
тел. 031/597-238

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем одговарајућих метода 
и техника, кроз примену принципа и процедура 
савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију, односно обавља 

послове у оквиру своје стручне спреме под 
надзором доктора медицине, специјалисте или 
субспецијалисте; спроводи здравствену зашти-
ту становништва; учествује у унапређењу ква-
литета здравствене заштите; обавља консул-
тације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти, обавља и друге 
послове из своје струке по налогу непосредног 
руководиоца. 

УСЛОВИ: 1) високо образовање на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. или на основним студијама у 
трајању од најмање 5 година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005; 2) положен стручни испит; 3) лицен-
ца. Као доказ о испуњености услова за радно 
место за које подносе пријаву, кандидати су 
дужни да доставе: потписану пријаву на оглас 
са кратком биографијом; фотокопију дипломе 
о завршеној школи која се тражи јавним огла-
сом; фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију лиценце или решње о 
упису у ЛКС; фотокопију важеће личне карте 
или очитану важећу личну карту; доказ о про-
мени презимена у складу са приложеном доку-
ментацијом. Поред услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места запослених у Спе-
цијалној болници за болести штитасте жлезде 
и болести метаболизма „Златибор”, Чајетина. 
Напомена: кандидати који буду примљени у 
радни однос по овом огласу дужни су да доста-
ве оверене фотокопије свих докумената, као 
и лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на 
радном месту за које је расписан оглас, изда-
то од надлежне службе медицине рада. У слу-
чају да изабрани кандидат не испуњава усло-
ве у погледу здравствене способности за рад 
на радном месту, вршиће се поновни избор из 
реда кандидата који су конкурисали за то рад-
но место. Рок за подношење пријава на оглас 
је 8 дана од дана објављивања огласа у Нацио-
налној служби за запошљавање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова огласа подно-
се се путем поште или директно на писарници 
Специјалне болнице за болести штитасте жлез-
де и болести метаболизма „Златибор”, Чајети-
на, Др Драгослава Зеке Смиљанића 33, 31315 
Златибор са назнаком за које радно место се 
подноси пријава. Неблаговремене, непотпуне и 
непотписане пријаве се неће разматрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Здравство и социјална заштита

ССО „ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНУ 
ЕСТЕТИКУ”

11060 Београд – Палилула
Цвијићева 38

тел. 011/2759-289, 060/3368-478
063/1151-687

Стоматолошка сестра
2 извршиоца

Опис послова: припрема радног места и пријем 
пацијената; асистирање стоматологу у раду; 
стерилизација инструмената: помоћ при адми-
нистративним пословима. 

УСЛОВИ: 1. ССС; 2. положен државни испит и 
лиценца – нису обавезни; 3. познавање рада 
на рачунару; 4. познавање енглеског језика; 5. 
пожељно радно искуство али није неопходно. 
Карактеристике кандидата: добра воља и пози-
тиван став; развијене комуникационе вештине; 
одговорност и организованост. Кандидати тре-
ба да пошаљу ЦВ на имејл: dentist@iristic.com

СОЦИЈАЛНА УСТАНОВА
ДОМ ЗА СТАРЕ „МАКСИМОВИЋ”

24000 Суботица, Радноти Миклоша 42

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, најмање 5 година 
радног искуства и да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак. Конкурс 
је отворен 15 дана. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњавању услова заједно са програ-
мом рада за мандатни период подносе се на 
горе наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Инте-
ресовати се на телефон: 024/547-607.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
АРИЉЕ

31230 Ариље, Светог Ахилија 53/2
тел. 031/3891-758

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је држављанин Србије, да има сте-
чено високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социјолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има нај-
мање 5 година радног искуства у струци; да 
није кривично гоњен и осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од 6 месеци. Поред наведеног потребно 
је да испуњава и посебне услове: знање рада 
на рачунару, знање страног језика, поседо-
вање вештина организационих, комуникацио-
них, менаџерских и вештина презентације. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи следећу документацију (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, дипло-

му о стеченом образовању, доказ о радном 
искуству, уверење надлежног суда да се про-
тив њега не води истрага и да није подигну-
та оптужница, уверење полицијске управе да 
није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци, сертифи-
кат о знању рада на рачунару, сертификат о 
знању страног језика, биографију са подацима 
или доказима о стеченим вештинама. Кандидат 
уз конкурсну документацију подноси и програм 
рада за мандатни период за који се именује. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
Центра за социјални рад у Ариљу, са назнаком 
„Конкурс за директора”.

Индустрија и грађевинарство

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД”

11030 Београд, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-081

e-mail: vgu.beograd@gmail.com

Армирач
5 извршилаца

Електроинсталатер
5 извршилаца

ПК грађевински радник
10 извршилаца

Грађевински бравар
5 извршилаца 

Молер
5 извршилаца

Столар
5 извршилаца

Заваривач
5 извршилаца

Тесар
5 извршилаца

Зидар – фасадер
5 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да је лице држављанин Републике 
Србије; 2. да поседује доказ о стеченој квали-
фикацији у струци; 3. минимум једну годину 
искуства у струци; 4. позитиван резултат без-
бедносне провере. Приликом обављања разго-
вора са кандидатима поред донете дипломе, 
неопходно је да се понесе лична карта.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНО ГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 

БЕОГРАД
ПОГОН ШАБАЦ

15000 Шабац

КВ столар
4 извршиоца

Бравар – варилац
2 извршиоца

Опис посла: посао се обавља унутар погона 
фирме у Шапцу, где се ради склапање ПВЦ и 

алуминијумске столарије, обраде дрвета, као и 
помоћни послови унутар погона. С обзиром да 
фирма ради и послове монтаже и демонтаже 
столарије, у овиру посла се иде и на терен по 
потреби. 

УСЛОВИ: пожељно је да кандидати познају рад 
са наведеним профилима. За контакт и додат-
не информације јавити се на следећи телефон: 
Иван Ђурић 064/8685-053.

НЛ ЕЛЕКТРИК
26300 Вршац, Сремска 38

тел. 061/1573-723

Електромонтер / инсталатер
на одређено време 12 месеци (са 

могућношћу заснивања радног односа 
на неодређено време)

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и ниво квалифи-
кација; радно искуство небитно.Теренски рад, 
рад ван просторија, обезбеђена исхрана. Проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на теле-
фон 061/1573-723. Рок за пријављивање на 
оглас је до попуне.

„АЛБИРО” ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 4а

e-mail: b.schweighart@albiro.com

Генерални директор
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VII ССС економске или текстилно тех-
нолошке области, минимум 5-10 година радног 
искуства на руководећим позицијама, позна-
вање рада на рачунару, немачки језик – кон-
верзацијски ниво, енглески језик – конверза-
цијски ниво. Заинтересовани кандидати могу 
доставити своју радну биографију на немачком 
или енглеском језику на имејл адресу послода-
вца. Оглас је отворен до 21.04.2022. године.

Пословни центри НСЗ
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Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА”
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Књижничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат мора да има 
средње образовање у трајању од четири годи-
не; додатна знања: знање рада на рачунару; 
знање једног страног језика; положен стручни 
испит и стечено звање у складу са правилни-
ком; најмање девет месеци радног искуства.

Уз пријаву на конкурс са биографијом при-
ложити: уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
диплому или уверење о стеченом образовању 
(оверена копија); исправе којима се доказује 
девет месеци радног искуства – потврде, 
решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено искуство у раду; 
уверење да кандидат није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци (извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе који није ста-
рији од 6 месеци); копију личне карте (ако 
је чипована доставити очитану); уверење о 
положеном стручном испиту (лице које нема 
положен стручни испит има обавезу полагања 
у одређеном року по заснивању радног одно-
са), лекарско уверење о општој здравственој 
способности за рад (не старије од 3 месеца), 
доставља се пре закључења уговора о раду.

Напомена: Кандидати без положеног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од годину дана. Предност 
имају кандидати који су радно искуство стекли 
на сродним пословима.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Пријаве 
слати или лично доставити на горе наведену 
адресу, у року од 10 дана од дана објављи-
вања 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 раз-
матрање. Сви кандидати који испуњавају усло-
ве 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 времену разговора бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона), које наведу у својим 
пријавама. Приликом разговора, кандидати ће 
бити упознати са детаљним описом послова, у 
складу са важећим актом о систематизацији. 
Одлуку о избору кандидата доноси директор. 
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 телефона 015/581-033.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

 

БЕОГРА Д

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Наставник вештина за ужу научну 
област Превентивна медицина

УСЛОВИ: завршене најмање основне академске 
или основне струковне студије на акредитова-
ном универзитету или акредитованој високој 
струковној школи и акредитованом студијском 
програму, позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода, или, за лице које 
нема педагошко искуство, приступно предавање 
из области за коју се бира, позитивно оцење-
но од стране ВМШСС „Милутин МиланковићВ”, 
најмање пет радова у последњих пет година, и 
најмање 2,5 бодова остварених објављивањем 
радова који припадају категоријама М10+М2
0+М30+М40+М50+М60+М80+М90. Услови за 
избор у звање наставника вештина, предвиђе-
ни су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних 
студија „Милутин Миланковић”, Београд.

ОСТАЛО: документа која је потребно достави-
ти: оверена фотокопија дипломе VII и VII/1 
степена стручне спреме, биографија са биб-
лиографијом. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба, Висока 
медицинска школа струковних студија „Милутин 
Миланковић”, 11040 Београд, Црнотравска, 27, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање 
кандидата траје 10 дана и почиње да тече од 
последњег дана објављивања у средству јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
11231 Београд – Ресник

Милорада Јанковића Доце 34

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест кандидат 
мора имати одговарајуће образовање и то: 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
септембра 2005. године. Одговарајући стручни 
називи, професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу.

Психолог школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест кандидат 
мора имати одговарајуће образовање и то: 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
септембра 2005. године. Одговарајући струч-
ни називи: професор психологије, дипломи-
рани психолог, општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психо-
лог – педагог, дипломирани школско-клинич-
ки психолог, дипломирани психолог, мастер 
психолог, дипломирани психолог – мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер треба да посе-
дују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета. Кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: 1. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да 
имају држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар 
за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани образац пријавног формулара 
кандидати достављају: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; потврду или уверење да нису осуђива-
ни и да против њих није покренут кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 
извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену копију); кан-
дидат који има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
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доставља одговарајућу потврду / уверење 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педа-
гогије и психологије, односно уверење о поло-
женом стручном испиту / испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина је 
обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као и услов за полагање испита за лиценцу 
(сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина); крат-
ку биографију, доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима у Националну 
службу за запошљавање, која ће извршити 
процену применом стандардизованих поступа-
ка. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом (обавезно написати контакт телефон) 
слати на горе наведену адресу. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у на сајту НСЗ и публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Документације не доставља-
ти у оригиналу, иста се не враћа подносиоцу 
пријаве. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава, о чему ће бити обавеште-
ни сви кандидати, у складу са Законом.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-956 

Домар

УСЛОВИ: 1) IV степен стручне спреме, област 
електротехника; 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад; 3) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем се остварује рад. 
Услови за пријем у радни однос за ово радно 
место доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и 5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају Ваз-
духопловној академији. Уз пријавни формулар 
достављају се следећи докази: сведочанство о 
стеченом средњем образовању; доказ из каз-
нене евиденције од Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (да није 
старији од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (да није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика обавезни су 
да доставе само кандидати који средње обра-
зовање нису стекли на српском језику; био-
графски подаци (ЦВ). Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад (да није старије од 6 месеци) изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Докази се достављају у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати разматрање. Пријава са потреб-
ном документацијом доставља се у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за домара” на 
наведену адресу, препорученом поштом или 
непосредно у секретаријат Ваздухопловне ака-
демије сваког радног дана од 09.00 до 15.00 
часова. Кандидат који је учествовао у избор-
ном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица секретара Мирјане Лазаре-
вић, прегледа сву конкурсну документацију, у 
складу са законом. Телефон за информације: 
011/2182-956 и 066/8477-320.

ОШ „АНТОН СКАЛА”
11000 Београд, Петра Чајковског 2а 

тел. 011/2650-589

Дефектолог – наставник са 
одељенским старешинством у 

посебним условима

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

са 78% радног времена

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног одно-
са, сагласно чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/21): 1. одговарајуће образовање, 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језик и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услов у погледу 
одговарајућег образовања: високо образовање 
на студијама другог степена (студије другог 
степена из научне области, односно из стру-

чене области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Антон Скала”. 

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
за конкурс приложе: биографију кандида-
та, попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена копија дипломе), доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(документ издат од стране МУП-а РС, не ста-
рији од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе), 
оригинал или оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених са холограмом, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старије од 6 месеци, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви кандидати под-
носе потврду о најмање 2 године радног иску-
ства и стручне компетенције у раду са ученици-
ма са аутистичким спектром (обавезно) и доказ 
о стручном усавршавању (факултативно). Кан-
дидати уз конкурсну документацију достављају 
и оригинал или оверену фотокопију лицен-
це уколико је поседују. Кандидати за радно 
наставник предметне наставе у посебним усло-
вима (енглески језик) морају савладати про-
грам увођења у посао наставника, васпитача и 
стручног сарадника – приправника који садржи 
посебни део програма који се односи на оспо-
собљеност за рад са децом са сметњама у раз-
воји и инвалидитетом. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази биће упуће-
ни на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака – о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени. Након 
обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Пријаве 
се подносе секретаријату Школе путем препо-
ручене пошиљке на наведену адресу, или лич-
но сваким радним даном од 09-14 часова, са 
напоменом „Пријава на конкурс – не отварати”. 
Обавезно на коверти назначити радно место на 
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које се конкурише. 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” број 87/18).

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „МАЛА АКАДЕМИЈА”

11000 Београд, Николаја Краснова 9
тел. 062/1673-573

Васпитач
предшколске деце

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању; основна информатич-
ка обука; лиценца за наставника, васпитача 
и стручног сарадника. Предвиђено психолош-
ко тестирање кандидата. Кандидати треба 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 15.04.2022. године.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„БЕОГРАД”

11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-585

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме 
и занимање. Кандидати треба да пошаљу ЦВ 
на e-mail: mskolabgd@gmail.rs или да се јаве на 
наведени број телефона.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
Београд, Патриса Лумумбе 5

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Др Арчибалд Рајс” и то: IV степен средње 
стручне спреме, било ког профила; савладан 
програм обуке за педагошког асистента у скла-
ду са Правилником о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту, напомена: за лице 
које има савладан програм обуке за педагош-
ког асистента према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента или модулар-
ни Програм обуке за педагошког асистента из 
2016. године, сматра се да има савладан про-
грам обуке према Правилнику о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање; да говоре српски и ромски језик; 
да имају држављанство РС.
ОСТАЛО: Документација коју је обавезно при-
ложити: 1) одштампан и попуњен пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2) радну биографију, 
са назначеном адресом и бројем телефона; 3) 
доказ о стручној спреми (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
која није старија од шест месеци); 4) доказ о 
савладаном програму обуке за педагошког 
асистента (оверено уверење да није старије 
од 6 месеци); 5) уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје МУП, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); 6) извод 
из матичне књиге рођених, не старији од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 7) 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
8) доказ о знању ромског језика (оверено уве-
рење да није старије од 6 месеци); 9) доказ о 
знању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће знање нису стекли на 
српском језику. Пријаве, са документацијом, 
подносе се лично или поштом, на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу, могу се добити у секретаријату 
школе (број телефона 011/2772-563), од 9 до 
14 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд 

Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Општа психологија
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Кривично право
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Криминологија, пенологија и 
виктимологија

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Олигофренологија
на одређено време од пет година

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

је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографију, библиографију, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве на конкурс са свим при-
лозима подносе се Факултету, на наведену 
адресу, у року од 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Геопросторне основе  
животне средине

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области Геонау-
ке. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. зако-
ни, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон”), Статутом Географског 
факултета, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о измени и допуни Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова, радови, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о завр-
шеним претходним степенима студија и овере-
на копија дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из научне области за коју се 
бира) достављају се у писаној и електронској 
форми (ЦД, УСБ) на наведену адресу Факулте-
та, канцеларија 10.

Сарадник у звање сарадник у 
настави за ужу научну област 

Географски информациони системи
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких студија, који је студије 
првог степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8). Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – 
др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон) и Статутом Географског факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак научних радова, радови, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома 
о завршеним претходним степенима студија) 
достављају се у писаној и електронској фор-
ми (ЦД, УСБ) на наведену адресу Факултета, 
канцеларија 10.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање.
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ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник математике
на одређено време, ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
до њеног повратка са одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-
22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) 
и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. 
да имају одговарајуће образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (морају да имају 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријемни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: биографију кандида-
та, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (уколико је кандидат стекао обра-
зовање по прописима које важе после 10. сеп-
тембра 2005. године доставља оверену фото-
копију дипломе основних студија и оверену 
фотокопију диломе мастер студија), уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика – језика на којем 
остварују образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Кандидати 

који испуњавају услове се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова се достављају лич-
но или се шаљу на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу уметничку област 

Графика и књига
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Графика и књига

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним услови-
ма за избор у звања наставника и сарадника 
на Универзитету донете од стране Национал-
ног савета за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и 
Факултета примењених уметности у Београ-
ду. Учесници конкурса подносе: 1) пријаву на 
конкурс у три штампана примерка, 2) оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе у јед-
ном примерку, 3) уверење надлежног органа 
да правоснажном пресудом није осуђен за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 72 
став 4 Закона о високом образовању), 4) радну 
биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта 
Факултета) у три штампана примерка и у елек-
тронској форми на једном CD-у, 5.1) пет до 10 
оригиналних радова достављених у електрон-
ској форми на 4 CD-а за ужу уметничку област 
Графика и књига, за избор у звање ванредног 
професора; 5.2) пет до 10 оригиналних радова 
и пројеката достављених у електронској форми 
на 4 CD-а за ужу уметничку област Графика и 
књига, за избор у звање доцента; 6) потписа-
ни списак приложене документације и радова 
приложених у електронској форми у три при-
мерка; 7) учесници на конкурсу су дужни да 
у електронском облику, на једном CD-у или 
USB-у, приложе презентацију својих обавез-
них референци, са каталошким подацима о 
радовима написаним ћириличним писмом и са 
јасно наведеним именом и презименом канди-
дата у доњем десном углу сваке стране пре-
зентације, у укупном трајању до 3 минута за 
избор у звање доцента, односно до 5 минута 
за избор у звање ванредног професора. Обра-
зац 2 и Минимални услови за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у 
пољу друштвено-хуманистичких и у пољу тех-
ничко-технолошких наука на Факултету при-
мењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 
од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016., 
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе 
се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Документација и радо-
ви подносе се Правној служби Факултета при-
мењених уметности у Београду, Краља Петра 
4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне 
информације тел. 060/5207-721, 011/3281-251.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 
И МЕНАЏМЕНТ

Београд, Старине Новака 24
тел./факс: 011/3234-002

Наставничко звање виши предавач 
за област Примењена уметност и 

дизајн, ужа уметничка област Дизајн 
текстила и одеће

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови које кандидат за избор у 
наставничко звање виши предавач за област 
Примењена уметност и дизајн, ужа уметничка 
област Дизајн текстила и одеће мора да испу-
ни, односно компетенције које кандидат мора 
да поседује и које треба оцењивати у изборном 
поступку су: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора поседовати склоности и способ-
ности за наставни рад; кандидат мора испуња-
вати обавезне и изборне услове прописане 
Правилником о избору и ангажовању наставни-
ка и сарадника АТУСС за избор у наставничко 
звање виши предавач за поље уметност; кан-
дидат мора поседовати знања у дизајнирању 
плетенина са посебним акцентом на жакар 
плетенине; кандидат мора поседовати знања 
за рад на механичким машинама за плетење; 
кандидат мора поседовати минимум 10 година 
радног искуства везаног за дизајнирање пле-
тенина у индустријским условима. Место рада 
је у седишту Одсека Висока текстилна школа 
за дизајн, технологију и менаџмент, Старине 
Новака бр. 24, Београд, Република Србија. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући 
од дана објављивања овог конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Пријаве на конкурс се могу 
предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак – петак) од 10 до 15 часова, 
или послати путем поште, на адресу „АТУСС 
– Одсек Висока текстилна школа за дизајн, 
технологију и менаџмент, Старине Новака бр. 
24, 11000 Београд“. Пријаве послате поштом 
морају стићи у Одсек Висока текстилна школа 
за дизајн, технологију и менаџмент до истека 
наведеног рока за конкурисање, иначе ће се 
сматрати неблаговременим и биће одбачене. 
Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве 
на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс 
уз које нису приложени сви потребни докази, 
биће одбачене. Лично име и контакт подаци 
лица задуженог за давање обавештења о кон-
курсу: Грозда Николић, адреса е-поште: vtts@
eunet.rs, канцеларија 13, Старине Новака 24, 
Београд, тел. 011/3234-002. Пријава на кон-
курс мора обавезно да садржи: податке неоп-
ходне за идентификовање наставничког звања 
(односно радног места) за које кандидат кон-
курише, што подразумева обавезно навођење 
назива наставничког звања за које се конку-
рише и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву 
на овај конкурс се обавезно достављају и сле-
дећи докази: уверење надлежног органа (МУП) 
о неосуђиваности за напред наведена кривич-
на дела (из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању). Уколико кандидату уверење о 
неосуђиваности не буде издато до затварања 
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овог конкурса, кандидати приликом пријаве 
на конкус достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање тог уверења, док само уве-
рење о неосуђиваности треба да доставе без 
одлагања, а морају га доставити најкасније до 
дана заснивања радног односа; оверене фото-
копије високошколских исправа о стеченом сте-
пену потребног, односно одговарајућег висо-
ког образовања, који је прописан као услов за 
избор у наставничко звање за које се конкури-
ше. Подносе се оверене фотокопије диплома са 
свих нивоа студија које је кандидат завршио; 
извод из матичне књиге рођених (или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (или 
оверену фотокопију); радна биографија (CV) и 
одговарајуће доказе који потврђују наводе из 
биографије; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, одговарајући доказ 
да кандидат поседује позитивну оцену укупног 
досадашњег наставног, односно педагошког 
рада (потврда образовне установе на којој је 
кандидат обављао досадашњи наставни, однос-
но педагошки рад, резултати студентских анке-
та и слично); одговарајуће доказе о објављеним 
радовима, када је објављивање одређеног броја 
радова наведено као услов; одговарајуће дока-
зе о поседовању захтеваног радног искуства; 
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно о 
поседовању захтеваних стручних знања, вешти-
на, односно компетенција, када је то наведено 
као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Пријаву на конкурс, биогра-
фију и списак објављених радова, кандидати су 
обавезни да доставе поред штампаног облика 
и у електронској форми (на CD-u уређено у MS 
Word-u). Подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата у 
изборном поступку, ако се таква провера буде 
спроводила. Процена испуњености општих и 
посебних услова за избор у наставничко звање у 
погледу којег се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије. Кандидат који поднесе благовреме-
ну, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс 
и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава 
потребне услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен 
о тачном времену одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања и 
вештина, односно компетенција, уколико је 
потребно да се таква провера одржи. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Рaчунaрскa тeхникa и 

инфoрмaтикa
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), под-
законским актима, условима предвиђеним 
општим актима Универзитета у Београду и 
општим актима Факултета. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак научних радова и радови 
у електронској форми на CD-у, копија дипло-
ме односно уверења које важи до издавања 
дипломе и уверење о држављанству) доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра бр. 73. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 063/8338-985, 065/200-7878

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студијама 
првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) у трајању од три године 
или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање – 
медицинска школа, смер медицинска сестра 
– васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена – основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије 
на којима је оспособљена за рад са децом јас-
леног узраста – васпитач.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање, 
2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; 3. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије, 5. знање срп-
ског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ под тачком 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар на конкурс кандидат доставља: 
биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену копију дипломе), уверење о 
неосуђиваности (оригинал – да није старије од 
6 месеци), уверење о држављанству (овере-
на копија или оригинал – да није старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија или оригинал). Доказ о знању 
српског језика, достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључивања уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна 
служба за послове запошљавање применом 

стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс могу се доставити 
путем поште или донети лично на горе наве-
дену адресу са назнаком за конкурс за радно 
место (навести радно место за које се канди-
дат пријављује). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Сарадник – медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од 4 године.

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној 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 дос-
тављају Установи искључиво путем поште на 
наведену адресу са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад: српски. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописа-
не чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као 
и посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних места. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосквнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, струч-
ни испит за радно место сарадник-медицинска 
сестра за превентивну здравствену заштиту и 
негу, потврда о радном искуству од 1 године 
у струци за радно место сарадник-медицинска 
сестра за превентивну здравствену заштиту и 
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негу, дозвола за рад за радно место васпитач 
(лиценца, а уколико кандидат нема дозволу 
за рад-лиценцу послодавац ће одредити рок, 
у складу са законом, за полагање испита за 
лиценцу). Доказ да лице није осуђивано не 
може бити старији од 6 месеци. Фотокопије 
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за 
рад коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

11080 Земун 
Цара Душана 262

Наставник практичне наставе  
обуке вожње

УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у скла-
ду са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05... 95/18 – аутент. тумачење), услова из 
члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17... 6/20, 129/21 у наставку: ЗОСОВ): 
1. има одговарајуће образовање – 509, 9/2019-
262, 2/20217/2020-1, 1/2021-2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примања или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћај и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат уз попуњен пријавни формулар, 
који се преузима са званичног сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја: 
http: //mpn.gov.rs, достављају: кратку радну 
биографију-ЦВ; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (сведочанства) о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду), 
доказ о знању српског језика, као језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (доставља се само ако одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Прија-
ве се достављају у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су школе: Саобраћајно-техничка школа, Цара 
Душана бр. 262, 11080 Земун или донети лично 
у секретаријат школе, радним даном од 8.00 до 
12.00 часова са назнаком на коверти за које 
радно место се конкурише. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на број 
телефона 011/7359-221.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Технологија грађења, инсталације  
и менаџмент

на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чла-
ном 74 Законa о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 
217/20), Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 
и 210/19), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22 – пречишћен текст), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду – Архитектон-
ском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци), подносе се на адре-
су: Универзитет у Београду – Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, 
канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 15 дана, од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/18 и 95/18 – аутентично тумачење) 
и чланом 85 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Универзи-
тета у Београду – Архитектонског факултета 
(„Сл. билтен АФ”, бр. 129/22-пречишћен текст) 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку за избор и заснивање радног односа сарад-
ника Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверена копија 
дипломе и додатка дипломе и уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци), 
подносе се на адресу: Универзитет у Београ-
ду – Архитектонски факултет, Булевар краља 

Александра 73/II, канц. 204, са назнаком „За 
конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана, од 
дана објављивања конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања и радно 
искуство: знање рада на рачунару. Предност 
имају кандидати: који су обављали исте или 
сличне послове на другим високошколским 
установама; који су завршили специјалистичке 
струковне / мастер студије из рачуноводства и 
ревизије.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, доказ о образо-
вању (оверене фотокопије диплома) и потвр-
ду о радном искуству (уколико кандидат има 
радног искуства). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
доставити на адресу: Грађевински факултет 
Универзитета у Београду, Београд, Булевар 
краља Александра 73, I спрат, соба 117. Теле-
фон за додатне информације: 011/3218-638.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има: 1. 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника средње стручне школе из под-
ручја рада машинство и обрада метала, за 
педагога и психолога, стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 2. 
да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, 3. да има обуку 
и положен испит за директора установе; 4. да 
има наjмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
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након стеченог одговараjућег образовања, 
5. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
6. да ниjе осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за коjе jе изре-
чена безусловна казна затвора у траjању 
од наjмање 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 кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаjа и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкциjу, 
и за коjе ниjе, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. да има 
држављанство Републике Србиjе; 8. да 
зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе 
образовно-васпитни рад. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе у 2 примерка: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију додатка дипломе уколико се 
уз диплому издаје додатак по посебним пропи-
сима, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, оверену фотокопију дозволе 
за рад односно лиценце за директора (уко-
лико је поседује) – пријава 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 
о држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 
уверење МУП-а; доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање – потврда Повереника за 
заштиту равноправности, уверење надлежног 
суда да се против њега не води судски посту-
пак за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, доказ о дужини рад-
ног стажа у области образовања и васпитања, 
(потврда о најмање осам година радног ста-
жа у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања), доказ о 
познавању језика на којем се изводи образов-
но – васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 

да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), уколико нема извештаја – потврда шко-
ле да није било стручно – педагошког надзо-
ра, биографски подаци са прегледом кретања 
у служби. Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Сви наведени докази 
саставни су део пријаве за конкурс, морају бити 
оверени и не могу бити старији од шест месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Министар просвете, науке и технолошког раз-
воја врши избор директора и доноси решење 
о његовом именовању у року од 30 дана од 
дана пријема документације, коју је доставио 
Школски одбор, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Приjава на 
конкурс за избор директора, заjедно са 
потребном документациjом, доставља се, 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора” на адресу Тех-
ничке школе „Нови Београд”, Омладинских 
бригада бр. 25, 11070 Нови Београд. Прија-
ва се може доставити путем поште или предати 
лично у секретаријату школе (радним данима 
од 10-13 часова).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд 
Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601

Домар / мајстор одржавања
на одређено време од 6 месеци са 
могућношћу продужења односно 
запослења на неодређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз пријаву 
за конкурс обавезно је доставити: кратку рад-
ну биографију; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидати који буду позвани на 
разговор, доставиће оригинална документа / 
диплому на увид. Предвиђен пробни рад од 3 
месеца. Неблаговремене, непотпуне и непот-
писане пријаве неће се узети у разматрање. На 
разговор ће бити позвани само кандидати из 
ужег избора. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова објављене потребе за запошља-
вањем, доставити лично (у времену од 10 до 
14 часова, соба број 324, приземље Деканат 
ФФХ) или поштом на наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”, у року од 10 дана од дана 
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Германистика, предмет 

Немачка књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Белорусистика, предмет Белоруски 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. Канди-
дати подносе и потписану Изјаву о изворнос-
ти Образац 5 (преузети са сајта Универзитета 
у Београду http: //bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php).

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Туркологија, 

предмети Турски језик и књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просечном 
оценом најмање 8 (осам) и смисао за настав-
ни рад. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Библиотекарство, предмет Историја 

књиге и библиотека
на одређено време од 3 године

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

Виши лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет Савремени 

енглески језик
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Савремени 

грчки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну 
област Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ) (Филолошки или њему одговарајући 
факултет), општи успех на основним студијама 
најмање 8 (осам), објављени стручни, однос-
но научни радови, радно искуство у настави. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.
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ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одго-
варајуће дисциплине стечене у земљи или 
решење о признавању стране високошколске 
исправе о одговарајућој стручној спреми, спи-
сак радова и радове, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству на наведе-
ну адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. За конкурс за избор у 
звање асистента, поред наведених докумената, 
кандидати подносе и уверење о статусу студен-
та докторских академских студија.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Оглашава радно место за избор сарадника  
ван радног односа, за: 

Демонстратора за ужу научну област 
Јапанологија, предмет Јапански 

језик и књижевност
на одређено време, за летњи семестар 

школске 2021/22. године

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег 
степена, под условом да је на студијама првог 
степена студија остварио најмање 120 ЕСПБ 
бодова са укупном просечном оценом најмање 
8. Кандидати подносе пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дис-
циплине, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству на наведену адресу 
Факултета у Београду, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Сликарство
на период од пет година

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Вајарство
на период од пет година

УСЛОВИ: су прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. зако-
ни), Статутом Универзитета уметности у Београ-
ду, Статутом Факултета, Правилником о једин-
ственим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета уметности у Београду 
и другим правним актима Универзитета умет-
ности и Факултета. Кандидати уз пријаву при-
лажу оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеним мастер академским студијама из 
одговарајуће области, одн. основним академ-
ским студијама према раније важећим пропи-
сима и попуњен образац 2, који се може пре-
узети са сајта Факултета. Кандидати су дужни 
да поднесу: наставник за ужу уметничку област 
Сликарство – пет оригиналних сликарских радо-
ва, мапу цртежа (пет табли) и цд са предатим 
радовима а наставник за ужу уметничку област 
Вајарство – пет оригиналних радова из области 
Вајарства, портфолио, мапу цртежа и ЦД са пре-
датим радовима. Пријаве се подносе Факултету 
ликовних уметности у Београду, Париска 16, а 
радови у Бул. војводе Путника 68, у времену од 
10-13 сати у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације на тел. 2181-214.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац 

Милоша Обреновића 143
e-mejl: obrenovacskolazaodrasle@gmail.com

тел. 011/8723-240

Наставник енглеског језика  
за други и трећи циклус
са 33,40% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати усло-
ве за заснивање радног односа, у складу са 
чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и вапитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС” број 15/2013), Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места у школи, као и Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких аистената за ост-
варивање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Сл. гласник РС” 
бр. 13/2013, 18/2013): 1) одговарајуће високо 
образовање предвиђено чланом 140 Закона: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005.год., 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена базусловна 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 родоскрвњење, 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 мешу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4) 
да је кандидат држављанин РС; 5) да зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Докази о испуњености усло-
ва по тачки 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.Пријаве са био-
графијом, дипломом о стеченој стручној спре-
ми, уверењем о држављанству, изводом из 
матичне књиге рођених, и осталом пратећом 
документацијом слати на адресу школе. Фото-
копије докумената морају бити оверене, не ста-
рије од 6 месеци. Проверу психовизичке спо-
собности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Сва додатна обавештења кан-
дидати могу добити путем телефона на број 
011/8723-240.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Наставник теоретских предмета
на одређено време, до повратка 

запослене због наступања привремене 
спречености за рад

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер акадмеске студије, мастер 
струковне студије), 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно, високо 
образовање стечено: 1) на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се накнадно пре 
закључења уговора), 3. потврда да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана 17 тачка 1.3.1 Правилника 
о организацији и систематизацији радних мес-
та у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у 
Неготину. 

ОСТАЛО: кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, оверен препис дипломе о стече-
ној стручној спреми од стране јавног бележ-
ника, суда или општинске управе за градо-
ве и општине у којима нису именовани јавни 
бележници, уверење о некажњавању, лекар-
ско уверење, остала документација којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, личну 
биографију.Описи послова за радна места су 
утврђена Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у Уметничкој школи 
„Стеван Мокрањац” у Неготину кандидатима су 
достуни на увид у просторијама Секретерија-
та школе радним данима од 08 до 10 часова. 
Пријаве и доказе о испуњењу услова кандида-
ти могу предати лично Секретаријату школе, 
или послати поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс за запошљавање”. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Остали кандидати добиће оба-
вештење о избору по конкурсу. Кандидат, који 
буде изабран дужан је да, ради заснивања 
радног односа, достави лекарско уверење о 
здравственој способности у складу са позитив-
ним прописима. Тек након достављања наве-
деног документа могуће је заснивање радног 
односа на одређено време. Неблаговремене и 
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непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се доботи у секретаријату школе или на 
телефон 019/548-474.

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

тел. 019/803-443, тел./факс: 019/803-335
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник наставних предмета из 
области угоститељства и туризма

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 
и 129/21) и то да: 1) има одговарајуће више 
образовање, односно образовање стечено на 
студијама у трајању од три године – чл. 140 
став 3 ЗОСОВ-а и чл. 4. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник – Просветни гласник”, 
бр. 5, 15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18, 
2/20, 14/20, 1/21). 2) има психичку, физичку 
и здравствену спсособност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати – учесници конкурса попуња-
вају формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и уз одштам-
пани и попуњени пријавни формулар дос-
тављају школи (конкурсној комисији) следећу 
документацију: диплому о стеченом вишем 
образовању, односно образовању стеченом 
на студијам у трајању од три године; доказ о 
неосуђиваности – кандидати прибављају сами 
из полицијске управе према месту рођења; 
држављанство Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; одштампане податке 
важеће личне карте; писмени доказ (уверење 
или сертификат) да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће 
образовање стекао на страном језику; доказ 
о здравственој способности за рад, кандидати 
прибављају и достављају школи, након избора, 
а пре закључења уговора о раду. Пријаву са 
документацијом кандидати треба да доставе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Средња школа Кладово, Улица 
младост број 1, 19320 Кладово. Уколико кан-
дидат подноси копије наведених докумената, 
исте морају бити оверене. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање 
и биће одбачене. Конкурс спроводи комисија 
именована од стране директора школе по 
поступку који је регулисан чланом 154 ЗОСО-
ВА („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21), а директор школе 
доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана пријема образложене лис-

те кандидата који испуњавају услове, од стра-
не конкурсне комисије. По извршеном избо-
ру, кандидати који су незадовољни решењем 
директора школе, могу у законском року да 
искористе своје право на правну заштиту. Бли-
жа обавештења могу се добити и преко теле-
фона школе: 019/803-335 (секретаријат школе) 
и 019/803-443 (директор).

ОШ „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

тел. 019/554-076

Наставик енглеског језика
са 74,44% радног времена, на одређено 
време, до повратка одсутне запослене 

са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то да: а) има 
одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
за радно место – наставник енглеског језика; 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за 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 дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције МУП-а РС, не ста-
рије од 6 месеци; личну биографију, контакт 
телефон, контакт електронске адресе (имејл) 
и адресу пребивалишта. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сви докази се подносе у оригина-
лу или овереној фотокопији. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
се у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Рок за подношење пријава на 

конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реним ковертама са назнаком „Конкурс за 
наставника енглеског језика”, препорученом 
поштом или лично на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе и путем телефона 019/554-
076. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник предмета физичка хемија
са 50% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; 
дипломирани инжењер технолог; дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијског 
инжењерства; дипломирани инжењер хемијс-
ког и биохемијског инжењерства; дипломирани 
физико – хемичар; професор хемије; дипломи-
рани хемичар; дипломирани инжењер хемије 
– аналитички смер; дипломирани инжењер 
хемије – биооргански смер; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; дипломирани хемичар – 
смер хемијско инжењерство; дипломирани про-
фесор хемије – мастер; дипломирани хемичар 
– мастер; дипломирани инжењер за неорган-
ску хемијску технологију; професор биологије 
– хемије; дипломирани професор биологије 
– хемије – мастер; дипломирани хемичар – 
биохемија; мастер физичко – хемичар; дипло-
мирани инжењер за неорганску хемијску техно-
логију; мастер инжењер технологије.

Наставник предмета технологија 
фармацеутских производа – блок 

настава
са 5% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије 
за хемијско-прерађивачко и фармацеутско 
инжењерство; дипломирани инжењер фар-
мацеутске технологије; дипломирани фарма-
цеут; дипломирани инжењер технолог, одсек 
органска хемијска технологија и полимерно 
инжењерство; дипломирани инжењер техно-
логије за фармацеутско инжењерство; дипло-
мирани инжењер органске хемијске техноло-
гије и полимерног инжењерства; дипломирани 
инжењер технологије, сви одсеци и смерови 
осим неорганско-технолошког одсека, екстил-
ног одсека и одсека за графичко инжењерство; 
дипломирани инжењер технолог, сви одсеци 
осим неорганско-технолошког одсека, текстил-
ног дсека и одсека за графичко инжењерство; 
дипломирани инжењер технологије хемијског 
и бохемијског инжењерства; дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; дипломирани инжењер хемијске техно-
логије, биохемијски одсек, фармацеутско-ко-
зметички смер, магистар фармације; мастер 
инжењер технологије, завршене основне и 
мастер академске студије у области фармаце-
утских наука, односно изборно подручје фар-
мацеутско инжењерство.

ОСТАЛО: на основу члана 139 и 140 закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат мора да има одговарајуће висо-
ко образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; 
попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и техн. развоја; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење о неосуђиваности. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као повере-
ни посао). Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се размат-
рати. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурсна комисија ће са кандидатима са лис-
те обавити разговор у просторијама Техничке 
школе у Бору, ул. Београдска 10, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања раз-
говора бити обавештени на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз којенису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или 
суду) неће бити разматране. Овај конкурс се 
објављује у публикацији „Послови”, Национал-
не службе за запошљавање. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом конкур-
су који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Рок за подношење пријаве: 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу: Техничка 
школа, Београдска број 10, 19210 Бор.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 

за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
техничких наука из научне области инжењер-
ског менаџмента. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и чла-
на 106, 113 и 114 Статута Техничког факулте-
та у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Редовни професор за ужу научну 
област Информатика

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области организационих наука или 
електротехнике и рачунарства, са завршеним 
техничким факултетом. Остали услови утврђе-
ни су одредбом члана 75 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и 
члана 106, 111, 113 и 114 Статута Техничког 
факултета у Бору као и Правилника о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Рударство и геологија – рударска 

група предмета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области рударског инжењерства, са 
завршеним техничким факултетом – студијс-
ким програмом рударско инжењерство. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута 
Техничког факултета у Бору као и Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету 
у Београду.

Доцент за ужу научну област Хемија, 
хемијска технологија и хемијско 

инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
техничких наука из научне области технолош-
ког инжењерства. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и чла-
на 106, 113 и 114 Статута Техничког факулте-
та у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Наставник енглеског језика
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 

сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VII/1 степен стручне спреме, са завр-
шеним филолошким факултетом, звања дипло-
мирани професор енглеског језика и књижев-
ности. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 79 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017) и члана 106, 111, 
113 и 114 Статута Техничког факултета у Бору 
као Правилника о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: за сва радна места: уз пријаву на кон-
курс, неопходно је доставити доказе о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак 
радова, копиране стране научних и стручних 
радова, диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа 
непостојања сметње из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању (Сектор аналитике 
Полицијске управе МУП-а), документа у ори-
гиналу или овереном препису. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса, достављају се на адресу: Тех-
нички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 
19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 
дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 311-108 

e-mail: muzickacacak@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/2017...), које има одговарајуће 
образовање за наставника музичке школе, под-
ручје рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређеивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника музичке школе за предмете који се 
изучавају у оквиру плана и програма музичке 
школе, односно за педагога и психолога шко-
ле; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад; да има обуку 
и положен испит за директора; најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, односно десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања ако се на конкурс не пријави ниједан 
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кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; знање српског 
језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од ступања на дужност. Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографске податке са прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; оверен препис дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци за настав-
ника, педагога или психолога; потврду о рад-
ном искуству – доказ да кандидат има најмање 
осам година радног стажа у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, односно десет 
година рада за кадидата који има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања ако се 
на конкурс, не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом у ученицима (оригинал 
лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора; потврду – уве-
рење о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о положеном испиту 
за директора установе (лиценца за директо-
ре); извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико нема, кандидат дос-
тавља краћу изјаву на околност разлога недос-
тављања извештаја); свој програм рада за 
наредни мандатни период; остала документа 
за рад која кандидат сматра да су од утицаја на 
доношење одлуке о избору; уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Комисија за избор директора извештај о спро-
веденом поступку доставља Школском одбору 
у року од осам дана од дана завршетка поступ-
ка, а Школски одбор сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и предлог за избор директора доставља мини-
стру у року од осам дана од дана достављања 
извештаја Комисије. Министар у року од 30 
дана пријема наведене документације, врши 
избор директора и доноси решење о његовом 
именовању о чему ће школа обавестити лица 
која су се пријавила на конкурс. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе” поштом или 
лично у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО МИТРОВИЋ”

32000 Чачак 
Светогорска 44

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

на одређено време преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме – завр-
шена основна школа. Кандидати треба да 
испуњавају и остале услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпи-

тања („Сл. гласник РС”, број 88/17), а то су: да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да имају 
држављанство Републике Србије

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 
а најдуже до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме (одгова-
рајуће образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наве-
дено занимање. Кандидати треба да испуња-
вају и остале услове предвиђене ЗОСОВ („Сл. 
гласник РС”, број 88/17) а то су: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да имају 
држављанство Републике Србије; да познају 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата 
не води истрага нити да је подигнута оптуж-
ница и да се не води кривични поступак пред 
судом (докази не могу бити старији од 6 месе-
ци), оверена фотокопија дипломе и кратка 
биографија. Пријаву попунити на формулару 
за пријаву на конкурс која се налази на интер-
нет страници Министарства просвете. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ТРАЈКО ПЕРИЋ“
Велико Ропотово

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и ако: а) има одговарајуће образо-
вање, односно степен стручне спреме у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме учи-
теља и наставника разредне наставе; б) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
има држављанство Републике Србије не ста-
рије од 6 месеци; д) извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
ђ) оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченој стручниј спреми. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који заједно са 
потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб.

Васпитач
у дому ученика, на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да имају одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова Пољопривредно-ве-
теринарске школе у Рековцу, односно да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21): 1) високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има ово обра-
зовање мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 
– испр., 13/16, 2/17, 3/18, 7/19, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21). Кандидати, у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања морају да имају и образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Ово образовање, васпитач 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. Сматра 
се да васпитач који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има ово образовање. Кандидати треба и: да 
поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседују држављанство Републике 
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Србије; да знају језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају заједно са 
потребном документацијом. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену фотокопију доказа о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању: оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежне полицијске управе да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад); радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос) – пожељно. Напомена: у пријави оба-
везно навести адресу и контакт телефон кан-
дидата. Пријаве са потребним доказима подно-
се се лично или на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за васпитача у дому ученика”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 035/8411-
434. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду, 
а психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, извршиће Национална служба за запо-
шљавање. Право пријаве на конкурс имају сва 
заинтересована лица која испуњавају опште 
услове предвиђене законом и посебне услове 
предвиђене овим конкурсом. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору, који доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе. Непотпуне 
и неблаговоремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

КИКИНДА

ОШ „1. ОКТОБАР”
23316 Башаид, Војвођанска 65

тел. 0230/468-033
e-mail: osbasaid@gmail.com

Наставник предметне наставе  
– математика

са 66,66% норме, место рада Башаид

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања 

и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе  
– физика

са 60% норме, место рада Башаид

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 95/18 
– аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021): 1) да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Докази 
о испуњавању услова: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана биогра-
фија кандидата, оверена копија дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал / оверена копија уверења о 
држављанству (не старија од 6 месеци), ори-
гинал / оверена копија (не старија од 6 месе-
ци) уверења о неосуђиваности из казнене еви-

денције Министарства унутрашњих послова, 
доказ о познавању српског језика и језика на 
коме се изводи образовно васпитни рад дос-
тавља се уколико кандидат није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику, извод 
из матичне књиге рођених нов образац (ори-
гинал или оверена фотокопија). Доказ о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. По утврђеној 
испуњености услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) кан-
дидати се упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. По достављеном извештају са кандида-
тима ће се обавити разговор. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу Оливера 
Нецин, тел. 0230/468-033. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс за радно место ____ (навести радно место 
за које се конкурише)“.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751

Наставник музичке културе, 
наставник уметности и дизајна на 

мађарском наставном језику и хора
са 60% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 2 
став 1 тачка 17 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021); 2. да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству не 
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старије од 6 месеци; доказ о познавању српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик); попуњен 
пријавни формулар који је прописан од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и налази се на сајту Министарства. 
Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду.Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на горе наведену. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024/811-751.

Наставник музичке културе на 
српском наставном језику

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 2 
став 1 тачка 17 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021); 2. да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
– доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела набројана у тачки 3 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик); попуњен 
пријавни формулар који је прописан од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и налази се на сајту Министарства. 
Копије морају бити оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави школи пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на горе наведену адресу. 
Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/811-751.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Биологија, ужа научна област 

Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време, на три 

године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за коју се 
бира или ниво 7.2 НОКС-а магистар биолошких 
наука уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а док-
тор биолошких наука који је изабран у звање 
асистента по Закону о високом образовању и у 
наведеном звању провео највише један избор-
ни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за научну 
област Физика, ужа научну област 

Физика кондензоване материје
у Институту за физику Факултета на 

одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, доктор наука – 
физичке науке који сходно Закону о високом 
образовању показује смисао за наставни рад. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наведе-
ним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-

варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/712-959

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајуће образовање предвиђе-
но чланом 140, 141 став 3 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основој музичкој школи и то: 
дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог; професор 
солфеђа; професор солфеђа и музичке култу-
ре; дипломирани музичар – педагог; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
– музички педагог; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Школи. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат треба да достави следећа документа у 
оригиналу или овереној фотокопији не ста-
ријим од шест месеци: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о неосуђи-
ваности; доказ да зна српски језик као и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима – овај документ је потребно да доста-
ви једино изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Конкурсна комисија 
упућује кандидате који испуњавају услове на 
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психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављног разго-
вора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
Школском одбору, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ако по конкурсу није 
изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве доста-
вити лично у затвореној коверти или посла-
ти са назнаком „За конкурс” на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона 
034/712-959.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2 

тел. 034/341-398 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника гимназије, педаго-
га или психолога; да кандидат поседује доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (стручни испит тј. лиценца за рад) 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог обра-
зовања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (прибавља се пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат 
подноси: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за директора (лиценца); потврду да има 
најмање 8 година рада на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог образо-
вања и васпитања; уверење о држављансту 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме 

се остварује образовно-васпитни рад; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; 
резултат стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које претходно 
обављало дужност директора установе). Осим 
утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријава на 
конкурс се може предати лично или поштом 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара и на 
број телефона 034/341-398. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел: 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Чистачица
у Одсеку за послове инвестиционог и 
техничког одржавања, безбедности 
и заштите, на одређено време до 12 

месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основно образовање. Кандидати, уз 
пријаву, достављају и доказе о испуњавању 
услова огласа. Уз пријаву на оглас потребно је 
доставити и следећа документа: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује стручна спре-
ма; уверење полицијске управе о неосуђива-
ности; уверење суда да се против кандидата 
не води кривични поступак. Остали докази: 
потврде или други докази у вези са радним 
искуством. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве 
са документима, са назнаком „За оглас”, доста-
вити на горе наведену адресу. 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Гинекологија и 

акушерство
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска хемија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив док-
тора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 
научна област Ортопедија вилица

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Физиологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; потврду надлежног 
органа да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање наставника 
на Универзитету у Крагујевцу које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (https: //www.kg.ac.
rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кан-
дидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената прописаних 
одредбама Правилника о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу достави и у електронској форми (на ком-
пакт диску – ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац 

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Психијатрија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен назив док-
тора медицинских наука, способност за настав-
ни рад, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Гинекологија и акушерство
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8)

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Инфективне болести
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Анатомија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђи-
вани за кривична дела прописана наведеним 
прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Закона о науци и истраживањима 
(„Сл. гласник РС” бр. 49/19), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; Уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; потврду надлеж-
ног органа да кандидат није правноснаж-
но осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; Потврду да је студент докторских студија 
(за асистента и за сараднике у настави); спи-
сак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета 
http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су у обавези да доставе и у електронској фор-

ми (на компакт диску-ЦД). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: за радно место конкурише кандидат 
који поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) мора испуња-
вати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4. и 5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у Гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021): А) професор инфор-
матике, односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; 
дипломирани информатичар; дипломирани 
информатичар – пословна информатика; 
дипломирани информатичар – професор 
информатике; дипломирани информатичар – 
мастер; дипломирани професор информатике 
– мастер; дипломирани информатичар – мастер 
пословне информатике; дипломирани инжењер 
организационих наука – мастер, студијски про-
грам Информациони системи и технологије; 
мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); мастер професор информа-
тике и математике; мастер инжењер софтвера; 
мастер инжењер информационих технологија и 
система; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). А-1) Лица из претходног става 
ове тачке, која су стекла академско звање мас-

тер, морају имати, у оквиру завршених студија, 
положено најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске 
установе. А-2) Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је 
стекло академско звање мастер, а у оквиру 
завршених студија има положених најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области 
Математика. А-3) Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Испуњеност услова за кандидате из 
ставова А-2) и А-3) ове тачке утврђује минис-
тарство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија, 
односно студијског програма. Б) Кандидат мора 
имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова. Сматра се да канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из претходног става, а кандидат који 
нема образовање из претходног става, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи лично, 
или поштом на адресу: гимназија – Краљево, 
Доситејева бр. 44, 36000 Краљево. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже следећу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова 
предвиђених Законом, Правилником и овим 
конкурсом: 1. А) диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању – оригинал или оверена 
фотокопија – сви кандидати (Лица која су 
стекла академско звање мастер прилажу дипло-
ме основних и академских студија); А-1) потвр-
да издата од стране високошколске устано-
ве-оригинал или оверена фотокопија, само 
кандидати под А-1); А-2) и А-3) потврда Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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РС – оригинал или оверена фотокопија, само 
кандидати под А-2 и А-3); Б) потврда или уве-
рење високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу – оригинал или оверена 
фотокопија; извод из казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе (не старији од  
6 месеци од дана објављивања конкурса) – 
оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ да канди-
дат зна српски језик су у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из познавања српског 
језика – оригинал или оверена фотокопија. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пожељно је да кандидат уз пријаву при-
ложи и кратак ЦВ. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор у складу 
са Законом и Правилником о раду Гимназије 
Краљево. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 овог закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати из 
претходног става 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 коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног 
става, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. У оквиру разго-
вора са кандидатима предвиђена је провера 
знања решавањем писаних тестова са питањи-
ма из области рачунарстава и информатике и 
конкретних педагошких ситуација из наставне 
праксе. Информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара Школе преко телефона: 
036/319-760.

КРУШЕВАЦ

ГИМНАЗИЈА
37000 Крушевац, Топличина 1

1. Наставник рачунарства и 
информатике

2. Наставник физике

3. Наставник математике 

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у Гимназији и члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 

кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; зна српски језик. Потребна 
документација: одштампан попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије; кратка биогра-
фија са контакт подацима; оверена фотоко-
пија дипломе или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија); извод из казнене евиденције полиције 
(узима се у МУП-у) не старији од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса; доказ о знању 
српског језика уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику. 
Пријаве са назнаком „За конкурс” доставити на 
горе наведену адресу поштом или лично рад-
ним данима од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. При-
ложена документација се не враћа.

ОШ „ПРВИ МАЈ”
Влајковци

37220 Брус, Влајковци бб.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 10/19, 6/20) и то: 1) да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за 
тачку 2) прибавља се пре закључења угово-
ра. Остало: наставник, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из нау-

чне, односно стручне области за дговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисиплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдидсиплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стучне области или области педагош-
ких наука. 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке 
(1) одељка „остало” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију не 
старију од шест месеци (поред горе наведене 
документације и извод из матичне књиге рође-
них), у овереној копији, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на адресу школе. У складу са чл. 155 
и 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 6/20, 
129/21) прописано је да конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе 
и утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава, све остале фазе 
конкурса спроводе се искључиво на основу 
чл. 154 и 155 ЗОСОВ. Пријавни формулар са 
документацијом слати на адресу Основна шко-
ла „Први мај” Влајковци, Влајковци б.б., 37220 
Брус са назнаком „За конкурс” или лично у 
матичној школи у Влајковцима сваког радног 
дана од 7.00 часова до 14.00 часова. За додат-
не информације – контакт тел./факс: 037/3830-
233 или e-mail: majvlajkovci@yahoo.com.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник информатике и 
рачунарства

са 35% радног времена, на одређено 
време до 31. августа 2022. године, 
за рад у издвојеним одељењима у 

Доброљупцима и Лаћиследу

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања, које је предвиђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе  
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кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству 
оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених не старије оид 6 месеци); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном 
пресудом осуђено и уверење из МУП-а да про-
тив лица није покренут кривични поступак – за 
оба уверења важи да нису старија од 6 месе-
ци). Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/3552-353.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево

Брус

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 10/19, 6/20, 129/21) и то: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано Зако-
ном и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за 
тачку 2) прибавља се пре закључења угово-
ра. Остало: наставник, у складу са члном 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за дговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисиплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдидсиплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 

односно стучне области или области педагош-
ких наука. 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтач-
ке (1) одељка „остало” мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију (поред горе 
наведене документације и извод из матичне 
књиге рођених не старију од шест месеци), 
у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се не 
враћају кандидатима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

1) Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије и специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005, на студија-
ма првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање.

2) Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: IV ССС, стечен након завршене 
средње економске школе или гимназије; 1 
година радног искуства у струци или приправ-
ник; познавање рада на рачунару.

3) Сарадник – медицинска сестра за 
превентивну заштиту и негу

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке, у складу са Законом, у трајању од чети-
ри године; 1 година радног искуства у струци; 
положен испит за лиценцу.

4) Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, са или без 
радног искуства.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон – даље: 
Закон 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да 
има држављанство Републике Србије, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пот-
писану биографију, оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандидати 
који прилажу фотокопије диплома о завршеним 
мастер академским и струковним студијама, 
као и диплому о завршеним специјалистичким 
академским студијама потребно је да доставе 
и оверену фотокопију диплома о завршеним 
основним студијама); потврду о радном исуству 
(оригинал или оверена копија) за радно место 
по редним бројем 3; оригинал / оверену копију 
доказа о познавању рада на рачунару (за рад-
но место под редним бројем 2); оригинал / ове-
рену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
оригинал / оверену копију уверења о неосуђи-
ваности за дела утврђена чланом 139; доказ о 
познавању српског језика на коме се остарује 
васпитно-образовни рад уколико је неопходан. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање. Наведена документа не смеју 
бити старија од 6 месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од стране надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја слати на горе наведену адресу или 
лично у Установу сваким радним даном од 8-14 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. За ближе инфор-
мације о конкурсу обратити се Правној служби 
на телефон 016/255-366.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65

тел. 016/223-430

Помоћни радник у сточарској 
производњи

Возач трактора

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 
129/2021), и то: 1) да има одговарајуће образо-
вање за рад на радном месту помоћног радника 
у сточарској производњи и возача: завршена 
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средња школа; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документа-
цију: кратку биографију, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној средњој школи, за 
радно место возача потребно је поседовање 
возачке дозволе Ф категорије, уверење о нео-
суђиваности (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену копију не старије од 6 месеци), 
доказ да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњен пријавни форму-
лар са траженом документацијом достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс” или лично доставити управи шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима. Решење о избо-
ру кандидата по објављеном конкурсу донеће 
се у складу са чланом 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену обављања разговора бити обавештени 
на бројеве кантакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона 
016/223-430.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ” 

15300 Лозница 
Генерала Јуришића 5

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељенским старешинством – 

наставник гитаре
за 90% норме

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељенским старешинством – 

наставник флауте

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи – 

наставник солфеђа
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140, и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Степен и врста образо-
вања мора бити у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), као и у скла-
ду са чланом 27 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној музичкој 
школи „Вук Караџић” у Лозници бр. 321/2. од 
15.09.2021. године. Кандидат мора: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. 6. да има дозволу за рад настав-
ника (лиценца).

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, са исправом коју 
издаје високошколска установа а којом канди-
дат доказује да је стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
сагласно члану 142 Закона о основном васпи-
тању и образовању, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела и о непостојању дискрими-
наторног понашања сагласно члану 139 ст. 1 
тачка 3 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика, за кандидате који нису 
на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање, дозволу за рад наставника (лиценца). 
Пре закључења уговора о раду, кандидати под-
носе и доказ о испуњености услова из члана 
139 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима). Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе лично секре-
таријату ОМШ „Вук Караџић”, или поштом, на 
горе наведену адресу, обавезно са повратни-
цом, уз назнаку „За конкурс”. 

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 и 140 став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и члана 27. 
Правилника о организацији и систематиза-

цији послова у Основној музичкој школи „Вук 
Караџић” у Лозници бр. 321/2. од 15.09.2021. 
год. Кандидат мора: 1. да има високо образо-
вање из области правних наука: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. лиценцу за секре-
тара или положен стручни испит за секрета-
ра, правосудни или стручни испит за запосле-
не у органима државне управе или државни 
стручни испит; 2. да има најмање једну годину 
радног искуства у струци; 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5. 
да има држављанство Републике Србије; 6. да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о најмање 
годину дана радног искуства у струци, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела и о непо-
стојању дискриминаторног понашања саглас-
но члану 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о знању српског језика, за 
кандидате који нису на српском језику стекли 
одговарајуће образовање. Пре закључења 
уговора о раду, кандидати подносе и доказ о 
испуњености услова из члана 139 ст. 1 тачка 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма). Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе лично секретаријату ОМШ 
„Вук Караџић”, или поштом, на горе наведену 
адресу, обавезно са повратницом, уз назнаку 
„За конкурс”.

НИШ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту 
образовања наставника у основној музичкој 
школи у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 
и 8/20). Остали услови: општи услови за рад 
из Закона о раду; услови из члана 139 и чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
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васпитања; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања). 
Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на 
конкурс са биографијом, достављају: оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању и додатка дипломи (за завршене мас-
тер студије), односно уверење о дипломирању 
уколико диплома још није издата и уверење 
високошколске установе о положеним испити-
ма (чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); извод из матичне књиге 
рођених-прибављен после 27.03.2009. године 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ о томе се доставља само уколико 
образовање није стечено на српском језику); 
уверење полицијске управе да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела наведена у чл. 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Изабрани кандида-
ти пре закључења уговора о раду достављају: 
лекарско уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
који се одштампан доставља установи зајед-
но са потребном документацијом. Документа 
се предају у оригиналу или овереној фотоко-
пији, путем поште или лично у просторијама 
секретаријата школе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 018/800-748. 
Кандидати који буду позвани од стране шко-
ле су дужни да приступе провери психофизич-
ких способности коју спроводи одговарајућа 
филијала Националне службе за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати су дужни да у пријави наведу контакт 
телефон како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. Пријаве 
кандидата који не приступе провери психофи-
зичких способности неће се разматрати.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
у Правно-пословној школи Ниш, за педаго-
га или психолога, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-

дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик; 
да има дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора установе; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија 
не старији од 6 месеци); диплому о стеченом 
образовању (оверену фокопију не старију од 6 
месеци). Кандидати који су стекли образовање 
по прописима о високом образовању почев од 
10.09.2005. године достављају оверену фото-
копију дипломе и мастер и основних студија; 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика у оригиналу или овереној фотокопији не 
старији од 6 месеци); доказ о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка (оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци); документ којим доказује да има најмање 
осам година рада на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (потврда, уверење или други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стече-
но радно искуство, оригинал или оверену 
фокопију издато након објављивања конкур-
са); уверење надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова о подацима из казнене 
евиденције за кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата уколико је надзор вршен (фотокопију 
извештаја просветног саветника оверен печа-
том школе у којој је вршен надзор); уколико се 
на конкурс пријави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе, дужан је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(фотокопију извештаја оверен печатом школе у 
којој је вршен надзор); документ о савладаној 
обуци и/или положеном испиту за директора 
школе (оверена фотокопија документа не ста-
рији од 6 месеци). Кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит за дирек-
тора школе дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, 
са предлогом рада школе у изборном мандату 
(необавезно); доказе о својим стручним и орга-

низационим способностима (необавезно); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу школе: Правно-пословна школа 
Ниш, Трг краља Милана број 8, 18000 Ниш, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон: 018/249-
270 код секретара школе.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник економске групе 
предмета за предмет  

Канцеларијско пословање
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одгова-
рајуће образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка или друго образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године – 
дипломирани економиста; дипломирани еко-
номиста пословно-правног смера; дипломи-
рани правник; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области 
економије, студијска група Статистика, однос-
но Информатика или мастер студије у области 
економије, студијска група Статистика, однос-
но Информатика; мастер правник, претходно 
завршене основне академске и мастер студије 
у области правних наука; мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене 
основне академске студије у области органи-
зационих наука, студијски програм Менаџмент 
и организација, студијска група Информациони 
системи и технологије; дипломирани економис-
та – менаџер у банкарству; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја који је досту-
пан у делу: Ново на сајту, на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; кратку био-
графију (ЦВ); диплому о завршеном одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
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академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских 
студија); извод из података казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (казнена 
евиденција се води код полицијских управа 
према месту рођења кандидата – не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика 
уколико је образовање стечено на другом јези-
ку; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученици-
ма не старије од шест месеци (доказ подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду). Документа се достављају у оригина-
лу или овереној фотокопији не старијој од 6 
месеци. У складу са чланом 154. став 5. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
Школа ће минимум личних података кандида-
та уступити Националној служби за запошља-
вање-Филијала Ниш ради психолошке процене 
способности за рад са ученицима, јер је иста 
услов за заснивање радног односа. Пријаве са 
потпуном документацијом доставити Економ-
ској школи у Нишу, улица Мајаковског број 2, 
са назнаком „За конкурсну комисију за пријем 
у радни однос на радном месту – наставник 
економске групе предмета” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Као дан предаје докумената сматра се дан пре-
даје пошти (печат поште).

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НИШ

18116 Ниш, Мајаковског 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
средње школе у подручја рада трговина, угос-
титељство и туризам, за педагога или психоло-
га, и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик; да има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника; да 

има обуку и положен испит за директора уста-
нове; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уве-
рење о држављанству РС (оригинал не ста-
рији од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
извод из матичне књиге рођених за кандидате 
који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе (оригинал не старији од 6 
месеци од датума објаве конкурса); диплому 
о стеченом образовању (оверену фокопију не 
старију од 6 месеци од датума објаве конкур-
са). Кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев од 
10.9.2005. године достављају оверену фото-
копију дипломе и мастер и основних студија; 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика у оригиналу или овереној фотокопији 
не старији од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за рад наставника, 
васпитача или стручног сарадника (оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); документ којим доказује да 
има најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда, уверење или 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство, оригинал или ове-
рену фотокопију издату након објављивања 
конкурса); уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о подацима из 
казнене евиденције о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминатнорно понашање (ори-
гинал не старији од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата уколико је над-
зор вршен (фотокопију извештаја просветног 
саветника оверен печатом школе у којој је 
вршен надзор); уколико се на конкурс прија-
ви кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе, дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (фотоко-
пију извештаја оверен печатом школе у којој је 
вршен надзор); документ о савладаној обуци 
и/или положеном испиту за директора шко-
ле (оверена фотокопија документа не старији 
од 6 месеци). Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора 
школе дужан је да га положи у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, са пред-
логом рада школе у изборном мандату (необа-
везно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријава са 

доказима о испуњавању услова подноси се на 
адресу Школе: Угоститељско-туристичка шко-
ла Ниш у Нишу, Мајаковског 2, 18116 Ниш, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон: 018/233 
830, код секретара Школе.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Филозофија (Историја 
нововековне филозофије 1 и 

Историја нововековне филозофије 2)

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Француски језик (Савремени 
француски језик 2 – Морфосинтакса 

и Савремени француски језик 4 – 
Синтакса просте реченице)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу 

научну област Историја (Историја 
Византије, Византијска цивилизација 

и Византијски човек и друштво)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Англистичка лингвистика 

(Савремени енглески језик 
1 и Развијање прагматичке 

компетенције у настави енглеског 
језика)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Англоамеричка књижевност 
и култура (Америчке студије и 

Афроамеричке студије)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Француска књижевност и 
култура (Француска књижевност 

романтизма и Савремена француска 
књижевност)

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Психологија 

(Психологија менталног здравља и 
Клиничко социјална психологија)

Сарадник у звање виши лектор за 
ужу научну област Француски језик 

(Савремени француски језик 7 – 
анализа дискурса: лекторске вежбе 

и Савремени француски језик 8 – 
анализа дискурса: лекторске вежбе)

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Историја (Историја 

старе Грчке и хеленистичког света, 
Историја старог Рима и Историјска 

географија античког доба)

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Англистичка 

лингвистика (Морфологија 
енглеског језика и Савремени 

енглески језик 2)

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Русистичка 

лингвистика (Фонетика и 
фонологија руског језика  

и Техника превођења)
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Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Руска књижевност и 
култура (Руски романтизам и Руска 

књижевност XX века)

УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање рад-
ног односа наставника и сарадника прописани 
су Законом о високом образовању, Правилни-
ком о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Нишу, Статутом Филозофског факултета у 
Нишу и Правилником о избору у звања сарад-
ника Филозофског факултета у Нишу. Конкурс 
је отворен петнаест дана од дана објављивања 
за избор наставника. Конкурс је отворен осам 
дана од дана објављивања за избор сарадни-
ка. Кандидати за избор наставника подносе 
пријаву на конкурс у штампаном облику и елек-
тронском облику (Wорд верзија, e-mail адреса 
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преу-
зима се са wеб портала Факултета http: //www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-
izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне 
послове Факултета. Уз пријаву кандидати под-
носе и следећа документа: биографију, библи-
ографију, радове, оверене фотокопије диплома 
о завршеним нивоима студија, оверену фото-
копију дипломе о стеченом научном степену 
доктора наука или уверење о докторирању 
(оригинал или оверена фотокопија), потврду 
о најмање три године педагошког искуства у 
високошколској установи, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изрече-
на правноснажна пресуда за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
и попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање настав-
ника који се налази на wеб порталу Универзи-
тета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има корис-
нички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико 
кандидат нема кориснички налог потребно је 
да се јави Служби за опште и правне послове 
Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подно-
се пријаву на конкурс у штампаном облику и 
електронском облику (ворд верзија, мејл адре-
са pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву 
преузима се са wеб портала Факултета http: 
//www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-
obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и 
правне послове Факултета. Уз пријаву подносе 
и следећа документа: биографију, библиогра-
фију, радове, оверене фотокопије диплома о 
завршеним нивоима студија, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем магистеријуму 
заједно са потврдом о прихваћеној теми док-
торске дисертације или уверење о уписаним 
докторским академским студијама, уверење 
надлежне полицијске управе да против њих 
није изречена правноснажна пресуда за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документа-
ције неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога: 

на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка (лице под овом подтачком такође мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није: 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца; 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 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 међу-
народним правом – без обзира на изречену 
кривичну санкцију; утврђено дискриминатор-
но понашање у складу са законом (кандидат 
не може да буде лице за које је у поступку и 
на начин прописан законом утврђено дискри-
минаторно понашење); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
них 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 (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност); да има доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о свом раду 
(извештај просветног саветника) уколико је 
стручно-педагошки надзор обављен; да има 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе у којој је 
обављен стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање). Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат с одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора може бити изабрано и 
лице које испуњава услове из члана 122 став 
6. члана 139 и члана 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања које 
поседује: одговарајуће образовање за настав-
ника основне школе: да кандидат има стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
стуковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није: осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца; осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом – 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
утврђено дискриминаторно понашање у скла-
ду са законом (кандидат не може да буде лице 
за које је у поступку и на начин прописан 
законом утврђено дискриминаторно пона-
шење); да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је стручно-пе-
дагошки надзор обављен; да има доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе у којој је обављен струч-
но-педагошки надзор и спољашње вредно-
вање). Уз пријаву на конкурс, учесник конкур-
са подноси следеће доказе: оверену фото- 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка) – овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса; оригинал извод из 
МКР за кандидате који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе (ориги-
нал не старији од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије, (оригинал не старији од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
или оверену фотокопију доказа о познавању 
српског језика – доказ да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (доставља 
само кандидат уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику) – овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса; оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за дозволу за рад нставни-
ка, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) 
или уверења о положеном стручном испиту за 
наставника, васпитача или стручних сарадни-
ка (овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса), оригинал доказа 
МУП-а о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију (оригинал не старији од 30 
дана од датума објаве конкурса), оригинал 
потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом утврђено, дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији  
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од 30 дана од дана објаве конкурса или овера 
фотокопије не старија од 30 дана од дана 
објаве конкурса). (Захтев за издавање потвр-
де учесник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слободној 
форми на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs 
или поштом на адресу Повереник за заштиту 
родне равноправности Бул. краља Александра 
бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу за избор 
директора школе и са навођењем имена, пре-
зимена, ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на 
коју се доставља потврда. Захтев мора бити 
својеручно потписан), оригинал доказа о рад-
ном искуству на пословима образовања и вас-
питања, после стеченог одговарајућег образо-
вања, издат од стране послодавца (оригинал 
не старији од 30 дана од датума објаве кон-
курса); оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, фотокопија 
оверена печатом установе, (само кандидат 
које је претходно обављао дужност директора 
установе у којој је обављен стручно-педагош-
ки надзор и спољашње вредновање), односно 
оригинал доказа установе ако надзор није 
обављен; оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора о свом раду 
(извештај просветног саветника), фотокопија 
оверена печатом установе, (само кандидат 
који је имао стручно-педагошки надзор у свом 
раду); оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе – овера фотокопије не старија 
од 6 месеци од датума објаве конкурса, (уко-
лико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби (уколи-
ко кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); план рада кан-
дидата за директора за време мандата (уколи-
ко кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); оригинал лекар-
ског уверења о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (оригинал не старији од датума објаве 
конкурса). Неблаговремене и/или непотпуне 
и/или неисправне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Документација се кандидатима за 
директора не враћа, већ доставља Министар-
ству просвете, науке и технолошког развоја а 
документација учесника конкруса чије су 
пријаве непотпуне и/или неисправне Школа 
враћа препорученом поштом учесницима кон-
курса након протека рока за покретање 
управног спора. Фотокопије документације 
свих кандидата и свих учесника конкурса чије 
су пријаве непотпуне и/или неисправне Шко-
ла задржава у конкурсној документацији. 
Неблаговремене пријаве, неотворене, враћају 
учеснику конкурса препорученом поштом 
након протека рока за покретање управног 
спора. Фотокопија решења министра просве-
те, науке и технолошког развоја о именовању 
директора биће достављена свим учесницима 
конкурса. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, број 87/18) и Правилником о заштити 
података о личности школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу Основна школа „Душан 
Радовић” Улица Ђердапска број 45 Ниш. Лице 
које је учесник конкурса може добити додатне 
информације код секретара Школе. Одлуку о 
избору директора Школе доноси министар 
просвете, науке и технолошког развоја, у року 
од 30 дана од дана пријема документације.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

18311 Сићево

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и то: да има стечено одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, 
за педагога и психолога: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (лице под овом подтачком такође 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није: против лица покренут кривични поступак 
и није покренута истрага; осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника; да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе; да има 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о свом раду (извештај просветног саветника) 
а кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се Шко-
ли поштом или лично у канцеларији секретара 
школе. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 

публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Уз пријаву на конкурс, учес-
ник конкурса подноси следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (не старији од 6 месеци 
од датума објављивања конкурса); оригинал 
извода из матичне књиге рођених – исључи-
во на новом обрасцу са холограмом; оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старији од 6 месеци од датума објављивања 
конкурса); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о познавању српског језика (доставља 
само кандидат уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); оверену 
фотокопију доказа о положеном испиту за доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника (лиценцу) или уверења о положе-
ном стручном испиту за наставника, васпитача 
или стручних сарадника (не старија од 6 месе-
ци од датума објављивања конкурса); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак нити покренута истрага (ори-
гинал или оверена фотокопија не старији/а 
од датума објављивања конкурса); оригинал 
или оверену фотокопију доказа Министар-
ства унутрашњих послова (уверења надлежне 
Полицијске управе) о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рији/а од датума објављивања конкурса); ори-
гинал или оверену фотокопију доказа-потврду 
Повереника за заштиту равноправности Репу-
блике Србије да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од датума објављивања 
конкурса). Захтев за издавање наведене потвр-
де се подноси писаним путем на адресу: Пове-
реник за заштиту равноправности, Београд, 
Булевар краља Александра бр. 84 или путем 
е/маил-а: poverenik@ravnopravnost.gov.rs; ори-
гинал доказа о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања, издата од стране 
послодавца (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објављивања конкурса); оверену фото-
копију доказа о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања односно потврду установе да надзор 
није вршен (само кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе)-копија 
оверена печатом установе; оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (само кандидат који посе-
дује извештај просветног саветника) – копија 
оверена печатом установе; оверену фотокопију 
доказа о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинал не старији од 
датума објаве конкурса); биографију са прегле-
дом кретања у служба; план рада директора за 
време мандата. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Пријаве које нису благовремене 
и/или потпуне неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата Школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
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истека тог рока предата пошти као препору-
чена пошиљка. Ако последњи дан рока пада 
у недељу или на дан државног празника, или 
у неки други дан кад школа не ради, рок исти-
че истеком првог наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи 
све доказе о испуњености услова наведених у 
тексту конкурса за избор директора. Уколико 
учесник конкурса није био у могућности да уз 
пријаву достави неки од доказа о испуњености 
услова из конкурса, исте може доставити нак-
надно, али само у току трајања рока за под-
ношење пријава на конкурс. Одлука о избору 
кандидата биће донета у складу са чланом 123. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон: 
018/4151-411.

ПРОРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу научну област Примењена и 
индустријска хемија

на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци, односно за рад на 

неодређено време

УСЛОВИ: доктор наука-хемијске науке. 

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Органска хемија и биохемија
на Департману за хемију, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-хемијске науке.

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Теоријска физика и 

примене
на Департману за физику, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским 
подацима као и саме радове, (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк) за 
радно место предвиђено овим конкурсом. Кан-
дидати за избор у наставничка звања, су у оба-
вези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају Образац који 
се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент за ужу 
Међународноправну научну област

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 74 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/21 – 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – дру-
ги закони), чланом 165. Статута Унивезитета 
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 
8/17,... 4/21), чланом 5. Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и Бли-
жим критеријумима за избор у звање настав-
ника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 
3/17... 2/20). Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Правном факултету у Нишу, Трг 
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву је неопходно доставити биографију, 
оригинале или оверене фотокопије дипло-
ма о свим стеченим стручним, академским и 
научним називима, библиографију и радове. 
Кандидати који се пријављују на конкурс за 
избор у звање дужни су да попуне образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на wеб порталу Универзитета 
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички 
налог, а уколико кандидат нема кориснички 
налог, неопходно је да се јави администратору 
Факултета на e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради 
благовременог отварања корисничког налога, 
кандидату се препоручује да се администрато-
ру Факултета јави најкасније 24 сата пре исте-
ка конкурсног рока. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су дужни да Факултету 
у писаној форми доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове конкурса и пре-
дају попуњен, одштампан и потписан образац 
из претходног става. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве кандидата које нису поднете на 
напред наведени начин, сматраће се неуред-
ним пријавама и неће бити разматране.

НОВИ СА Д

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
21234 Бачки Јарак

Младена Стојановића 21

Наставник предметне наставе – 
техника и технологија

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо 
образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон 10/19, 6/20 и 129/21) – на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
лице које има наведено образовање мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године: степен 
и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21 и 18/21); 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика тј. стечено средње, више 
или високо образовање на српском језику или 
положен испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат сте-
као образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит – испит за лиценцу; оригинал или овере-
ну фотокопију уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из тачке 3 услова конкурса; 
доказ о знању српског језика, уколико висо-
ко образовање није стечено на српском јези-
ку (оверена фотокопија дипломе о стеченом 
средњем или вишем образовању на српском 
језику или потврда одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика); биографију са актуелним 
бројем фиксног или мобилног телефона и тач-
ном адресом пребивалишта; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора. Приложене фотокопије треба да буду 
оверене од стране јавног бележника. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Пријавни 
формулар са приложеним доказима слати на 
адресу школе, са назнаком „ За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближа обавештења могу се добити од 
секретара школе на телефон бр. 021/847-438. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Избор у звање

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Болести 

животиња и хигијена анималних 
производа

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Геодезија

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.
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Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Ентомологија

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област. 

Доцент за ужу научну област 
Болести животиња и хигијена 

анималних производа
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област Хемија 
и биохемија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области којој припада ужа научна област.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент и организација у 

пољопривреди
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен економски факултет или 
пољопривредни факултет – одговарајућег 
смера. 

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 
– аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон) у складу са којим ће бити извршен избо 
пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат 
је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом конкурсу: краћу биографију са 
библиографијом, списак научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављивању, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми. За 
наставна звања (доцент, ванредни или редов-
ни професор) кандидати треба да попуне елек-
тронски образац који се налази на сајту Уни-
верзитета Нови Сад https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje (исти доставити на имејл opstasluzba@
polj.uns.ac.rs (у року предвиђеном за пријаву 
кандидата). За сваку одредницу који попуњава 
кандидат у обрасцу неопходно је приложити 
и доказ, у виду одлуке решења или потврде. 
За сарадничка звања (асистент, сарадник у 
настави) поред, биографских података, науч-
них и стручних радова као и доказе о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, доставити и уверења о наставку 
студија. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве достављати на адресу: 
Универзитет у Новом Саду ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ (за конкурс) 21000 Нови Сад, Трг 
Доситеја Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци 

Његошева 1/а

Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Менаџмент у 

здравству
на одређено време 5 година

Наставник за избор у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Правне науке
са 10% радног времена

Асистент за избор у звање за ужу 
научну област Правне науке

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање 
радног односа су предвиђени чл.73, 74, 75, 79, 
82, 83, 84 и чл.85. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр.88/2017. 27/2018. и 
73/2018). 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија са неопходим подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радо-
ва и остала документација) достављају се 
на адресу: Факултет за менаџмент, Сремски 
Карловци, Његошева 1/а. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Контакт телефон: 021/2155-183.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21137 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати сле-
деће услове: 1) одговарајуће образовање, 
односно стручна спрема према чл. 140, а у вези 
са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, број11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). 
Услови у погледу образовања: високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наук,; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005.; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да кандидат зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на 
сајту), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности – не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Републике 

Србије надлежен полицијске урпаве), кратку 
биографију – ЦВ, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података личности 
(„Сл. гласник РС”, број 87/18). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве се под-
носе непосредно или путем поште на горе наве-
дену адресу, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос на место 
_____ (навести за које радно место се конкури-
ше)“. Све информације могу се добити на теле-
фон: 021/400-806, сваког радног дана од 9.00 
до 13.00 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад 

Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, број 979 (страна 47-48) иср-
правља се у делу ОСТАЛО: 

1. у тачки 4 која гласи „списак радова и 
публикација (у два примерка)”, додају се речи 
„осим за избор у звање сарадник у настави”, 
тако да тачка 4 сада гласи: 
списак радова и публикација (у два примерка), 
осим за избор у звање сарадник у настави; 

2. у тачки 7 која гласи „доказ о педагош-
ком искуству и позитивно оцењеној педагош-
кој активности”, на почетку реченице додају се 
речи „за избор у наставничка звања”, тако да 
тачка 7 сада гласи: 
За избор у наставничка звања доказ о педа-
гошком искуству и позитивно оцењеној педа-
гошкој активности.

Рок за пријављивање на конкурс за радна 
места од тачке 22 до тачке 37 конкурса је 
15 дана од данa објављивања исправке 
конкурса, односно до 13.4.2022. године.

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад 

Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, број 979 (страна 48), за два 
сарадника за избор у звање асистента за ужу 
научну област Интерна медицина (Гастроен-
терологија) на одређено време до три годи-
не, исправља се у делу ОСТАЛО, тако што се 
брише тачка 7 која гласи „доказ о педагош-
ком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности“.

Рок за пријављивање на конкурс проду-
жава се за још 8 дана од данa објављи-
вања исправке конкурса, односно до 
06.04.2022. године.

У осталом делу конкурс остаје непромењен.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 980 | 30.03.2022.60

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад 
Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи са разредним 

старешинством – клавир
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана 
(замена породиље),  

за рад у издвојеном одељењу  
у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 
и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у музичкој школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 
9/19, 1/20 и 9/20) и то: дипломирани музичар, 
усмерење пијаниста; дипломирани музичар – 
пијаниста; академски музичар пијаниста; мас-
тер музички уметник – професионални статус 
– клавириста; 2. да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn. gov.rs/ достављају: 
кратку биографију / ЦВ; оверен препис /фото-
копију дипломе о стеченом високом образо-
вању (доставити и додатак дипломи); уверење 
о држављанству; уверење МУП-а о неосуђива-
ности за кривична дела из тачке 3; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду). 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Документација се подноси у оригиналу или 
у фотокопији овереној од стране јавног бележ-
ника. Пријаве слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон: 
021/6622-285.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Музикологија

на одређено време 5 година

2. Ванредни професор за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир (Корепетиција)
на одређено време 5 година

3. Доцент за област музичке 
уметности, ужа област Клавир 

(Упоредни клавир)
на одређено време 5 година

2 извршиоца

4. Доцент за област драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа 

област Глумачке вештине (Сценске 
игре)

на одређено време 5 година

5. Виши или самостални стручни 
сарадник за област ликовних 

уметности, ужа област Графика
на одређено време 4 године или на 

неодређено време 

6. Виши или самостални стручни 
сарадник корепетитор за област 

музичке уметности
на одређено време 4 године или на 

неодређено време 

7. Виши или самостални стручни 
сарадник за област музичке 

уметности, ужа област Харфа
на одређено време 4 године или на 

неодређено време 

8. Виши стручни сарадник за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
на одређено време 4 године

9. Стручни или виши стручни 
сарадник за област ликовних 

уметности, ужа област Цртање
на одређено време 4 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања 
наставника: 

За радно место 1: диплома доктора наука 
из области наука о уметностима, ужа област 
Музикологија стечена на акредитованом уни-
верзитету, односно акредитованом студијском 
програму у земљи или у иностранству, призна-
та у складу са Законом о високом образовању и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању. 

За радно место 2: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област клавир односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област клавир 
и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За радно место 3: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област клавир односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област клавир 
и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

За радно место 4: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 

у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности 
и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

Обавезни и изборни услови: за радно место 
1 утврђени су Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље хума-
нистичких наука; за радна места од 2 до 4 
утврђени су Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду за поље уметности. 
У звање наставника може бити изабрано лице 
које испуњава критеријуме прописане чланом 
74 Закона о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
универзитету донетим од стране Националног 
савета за високо образовање, Статутом Уни-
веритета у Новом Саду, Статутом Академије 
уметности и Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду. Услови за избор у 
звања сарадника: 

За радно место 5: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области ликовних уметности, ужа 
област графика. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене чланом 123 Статута Ака-
демије уметности. 

За радно место 6: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област клавир. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности. 

За радно место 7: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област харфа. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности. 

За радно место 8: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области музичке уметности, ужа 
област клавир. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности. 

За радно место 9: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) из области ликовних уметности. Кан-
дидати треба да испуњавају услове утврђене 
чланом 123 Статута Академије уметности. 

Закон о високом образовању, Статут Универзи-
тета у Новом Саду, Статут Академије уметности 
у Новом Саду, Правилник о ближим минимал-
ним условима за избор у звање наставника 
на Универзитету у Новом Саду и упутство за 
попуњавање биографских података за настав-
на звања налазе се на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs – у секцији 
„Наставници – Конкурси”).

ОСТАЛО: сви кандидати достављају: 1. пријаву 
на конкурс која мора да садржи назив рад-
ног места за које кандидат конкурише, списак 
документације коју прилаже, контакт адресу, 
број телефона, имејл адресу; 2. оверене фото-
копије диплома о завршеним одговарајућим 
студијама и додатке дипломи; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 4. уверење о некажњавању при-
бављено искључиво од МУП-а (не старије од  
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6 месеци); 5. личну карту (фотокопија или очи-
тана биометријска лична карта) Осим наведе-
не документације, у зависности од радног мес-
та на које конкуришу, кандидати достављају 
додатну документацију, и то:

За радно место 1: попуњен образац био-
графских података на ћириличном писму 
(Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) откљу-
чан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74 Закона о висо-
ком образовању и Минималним условима за 
избор у звање наставника за поље хуманис-
тичких наука Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наве-
деног Правилника.

За радна места од 2 до 4: попуњен обра-
зац биографских података на ћириличном пис-
му (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској форми 
(УСБ) откључан и доказе о испуњавању усло-
ва радног места у складу са чланом 74 Закона 
о високом образовању и Минималним усло-
вима за избор у звање наставника за поље 
уметности Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног 
Правилника.

За радна места од 5 до 9: попуњен образац 
биографских података на ћириличном писму 
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „ 
Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној 
и електронској форми (УСБ) и доказе о испуња-
вању услова радног места у складу са чланом 
123 Статута Академије уметности. Осим напред 
наведеног за радна места 5 и 9 потребно је 
доставити дигитални портфолио који обухвата 
укупан уметнички и професионални рад кан-
дидата.

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова дос-
тављају се искључиво у штампаној форми на 
адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре 
Јакшића 7.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
21429 Бачко Ново Село 

Вука Караџића 4

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 
139 , чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88 88/2017, и 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника, педагога или психолога за рад у основ-
ној школи, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета;  

(2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2)на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2). члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан канидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог 
закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог зако-
на, односно лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем за наставника те врсте 
школе на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања); 2. да има 
дозволу за рад (лиценцу) наставника и струч-
ног сарадника; 3. да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 4. да има најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
и да за кандидата у току избора није утврђено 
да је против њега покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела наведена у 
овој тачки конкурса; 7. да има држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Осим утврђивања испуњености услова за 
избор директора, Комисија за избор директо-
ра цениће и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника)-ако га поседује, као 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, ако је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе. Предност за избор директора 
установе образовања и васпитања има канди-
дат који је стекао неко од звања према пропи-
сима из области образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс приложи следећа документа као 
доказ о испуњености услова: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 

уверења о положеном испиту за лиценцу за 
наставника, односно стручног сарадника; 
доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико кандидат поседује 
такав документ, а ако не дужан је да поло-
жи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност), потврду 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и оба-
везама доставити ново лекарско уверење, 
које издаје надлежна здравствена установа); 
уверење Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издат по објављивању конкурса); уве-
рења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); уверење надлежног Привредног 
суда да кандидат није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (издат по објављивању конкурса); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили име 
или презиме после издавања дипломе; доказ 
о знању српског језика у складу са одредбом 
члана 141 став 7 Закона (достављају само 
кандидати који нису стекли средње, више 
или високо образовање на српском језику, 
у том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе). Поред наведеног, кандидат треба 
да достави краћи преглед кретања у служ-
би, са биографским подацима и предлогом 
оквирног плана рада за време мандата, као 
и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-педагошки надзор); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања школе 
(овај доказ достављају само кандидати који су 
раније вршили дужност директора установе); 
Документација се подноси у оригиналу или у 
овереној фотокопији (фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање). Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Школа нема обавезу да 
кандидату враћа документацију. Пријаве дос-
тављати на горе наведену адресу, са назна-
ком „Конкурс за директора „. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
021/779-006.
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ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Стручни сарадник – психолог или 
педагог

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

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона 
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/17 и 95/2018), кандидат треба 
да испуњава и услове прописане члановима 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/20, да 
има одговарајуће образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог с тепе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; обавезно образо-
вање из члана 140 овог Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мерто-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат треба и да: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о 
одговарајућем образовању, држављанству РС, 
доказ из казнене евиденције МУП-а о неос-
уђиваности, уверење из суда, извод из мати-
чне књиге рођених. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који је изабран, 
пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву 
кандидат доставља оригинале или оверене 
копије докумената, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу. Контакт теле-
фон 021/717-055. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образо-
вање (Ниво 1-основно образовање); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: биографију (ЦВ), 
доказ о одговарајућем образовању – оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању (уколико је кандидат завршио 
образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. доставља оверену фото-
копију дипломе са мастер студија), уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, 
уверење из суда. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који је изабран, пре 
закључивања уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика-језика на којем се изводи обра-
зовно васпитни рад у школи, доставњља се 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Уз пријаву канди-
дат доставља оригинале или оверене копије 
докумената, не старије од шест месеци. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу. Контакт теле-
фон 021/717-055. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПУ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ”
21220 Бечеј, Милоша Црњанског 72

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
за васпитача или стручног сарадника (мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије) или 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за васпитача или 
стручног сарадника (по врсти педагог, психо-
лог или други стручни сарадник), у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља и 
васпитач са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалиситичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем у складу 
са чланом 140 став 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања. 2. Да има доз-
волу за рад васпитача или стручног сараника 
– лиценца, 3. да има обуку и положен испит 
за директора – изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност; 4. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословим образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања у складу са чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања у складу са чланом 140 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 5. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 6. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
је држављанин Републике Србије; 8. да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа конкурса у публи-
кацијо „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 став 1, 2 и 3 Закона; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за васпитача или стручног 
сарадника; оргинал или оверену фотокопију 
потврде установе о годинама рада на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, односно потврду 
предшколске установе о годинама рада на 
пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о некажња-
вању издату од стране надлежног суда – не 
старије од 6 месеца рачунајући од дана распи-
сивања конкурса; оргинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције изда-
ту од стране надлежног МУП-а – не старије 
од 6 месеца рачунајући од дана расписивања 
конкурса; 6. оригинал или оверену фотоко-
пију о некажњавању за привредни преступ 
издату од стране Привредног суда у Новом 
Саду – не старије од 6 месеца рачунајући од 
дана расписивања конкурса; оргинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије – не старије од 6 месеци; 
оргинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили презиме односно име после изда-
вања дипломе – на обрасцу МКР са хологра-
мом; доказ о резултатима стручно педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора уста-
нове – оверена фотокопија извештаја; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
остварује васпитно-образовни рад, у складу са 
чланом 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања – оверену фотоко-
пију сведочанства или дипломе да је канди-
дат стекао средње, више или високо образо-
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вање на језику на коме се остварује рад или 
оверена копија потврде о положеном испиту 
из језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора предш-
колске установе; уколико кандидат има поло-
жен испит за директора прилаже оргинал или 
оверену фотокопију о истом; лекарско уве-
рење – може из досијеа (кандидат који буде 
изабран ће накнадно, пре закључења угово-
ра да достави ново уверење не старије од 6 
месеци); евентуалне друге доказе о својим 
стручним и организационим способностима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци, прилаже кандидат који 
буде изабран за директора пред ступање на 
дужност. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Предшколске устано-
ве преко телефона 021/6912-396 или на горе 
наведеној адреси, сваког радног дана у време-
ну од 8.00 до 14.00 часова.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА 
„СМАРТ”

21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Систем администратор

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати сле-
деће законом прописане услове за заснивање 
радног односа: 1) да има најмање средње 
образовање; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрљење, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
језик на коме остварује образовно – васпитни 
рад. Потребно додатно искуство: познавање 
рада на SharePoint порталу; – администрација 
СОПХОС антивирусног решења; – администра-
ција Office365 налога; – познавање рада „Smart 
board” табли; 

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, искључиво путем електрон-
ске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, 
са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар (преу-
зима се са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (скени-
ран) – диплому (скениран оригинал), уверење 
о држављанству (скениран оригинал), уверење 
да није осуђиван од стране МУП-а (скениран 
оригинал), биографију. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
На разговор ће бити позвани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уве-
рење да имају здравствену способност и уве-
рење за психичку, физичку способност, за рад 
са ученицима издато у задњих шест месеци 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ”
Ковачица

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21 даље: Закон) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Диплома о стеченом обра-
зовању на српском језику које се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 5. 

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
формулар за конкурисање; радну биографију, 
тачну адресу пребивалишта и контакт теле-
фон; оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; извод из казне-
не евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци); 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 уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
(оверено, не старије од 6 месеци). Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за пријем у радни однос 
на одређено време. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично 
у објекту установе у Ковачици у канцеларији 
секретара, радним даном од 9.00-14.00 часо-
ва или слати путем поште на адресу Предш-
колска установа „Колибри”, Др Јанка Булика 
б.б., 26210 Ковачица, са назнаком „За конкурс 
за стручног сарадника – педагога” у затворе-
ној коверти. Информације о конкурсу могу се 

добити у предшколској установи код секрета-
ра на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 140 
00 часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПИРОТ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник економске групе 
предмета (банкарска обука – 60%, 

банкарско пословање – 30% и 
банкарство – 10%)

100% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1) да имају одговарајуће 
образовање(у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања – професор економске групе предмета: 
дипломирани економиста; дипломирани еко-
номиста, смера финансијски, банкарски и бер-
зански менаџмент; дипломирани економиста 
– менаџер за финансије и банкарство; мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске и мастер студије у области економије; 
дипломирани економиста у области међуна-
родног пословања; дипломирани економиста 
– менаџер у банкарству; 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да су држављани Републике Србије; 5) да знају 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министраства 
просвете, науке и технолошког развоја при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; кандидати који су стекли 
одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређивали високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, достављају и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена; уверење да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – оверена фотокопија дипло-
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ме или уверења о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику 
или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се доставља лично 
или поштом на горе наведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12305 Мелница

Оглас објављен 19.01.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 969), поништава се у 
целости.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ”

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор посластичарства
на одређено време, са 35% радног 

времена

Професор хемије
на одређено време, са 80% радног 

времена

Професор математике
на одређено време, са 115% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020, 129/21) Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
– испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), 
Правилником о измени и допунама Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Сл. глас-
нику РС – Просветни гласник”, број 7/2019 од 
3. јула 2019. год.), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 
Остали услови: 1) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да има држављанство Републике Србије; 4) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, потписану пријаву са радном 
биографијом, диплому одговарајућег степена 
и стручне спреме; уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака – о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са канди-
датима, а о датуму обављања разговора, кан-
дидати ће бити обавештени на број телефона 
који напишу на пријави. Документа се подно-
се у оригиналу или овереној фотокопији која 
не може бити старија од 6 месеци. Документа 
се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 
1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” 
у Пожаревцу у Пожаревцу: 1. да имају одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/21): наставник, васпитач и стручни сарад-

ник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик – језик на којем се ост-
варује васпитно-образовни рад. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању и оверену фотокопију 
додатка дипломи; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела 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, за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из надлежног суда да 
није покренут кривични поступак и истрага (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); 
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефо-
на; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју ће извршити Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору 
кандидати биће позвани на разговор. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима – лекарско уверење 
не старије од 6 месеци. Својеручно потписану 
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пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом, у затвореној коверти, кандидат дос-
тавља поштом (на горе наведену адресу) или 
лично предаје у секретаријату школе (сваког 
радног дана од 08.00 до 14.00 часова), са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место ____ (навести за које радно место 
конкуришете)”. Рок за пријем пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Спремачица
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат: има одговарајуће обра-
зовање – први степен стручне спреме; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству), 
извод из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или све-
дочанства о стеченом образовању; доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-
васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику; уве-
рење о неосуђиваности и уверење да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и није покренута истрага за кривична дела. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адре-
су поштом или лично са назнаком „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник солфеђа
за рад у матичној школи у Прокупљу и 

истуреном одељењу школе у Житорађи, 
на одређено време, ради замене 

одсутне раднице до њеног повратка с 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломи-
рани музички-педагог; дипломирани профе-

сор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
музичар педагог; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус музички педагог. 
Кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: кандидати достављају: одштампа-
ни и попуњен пријавни формурал на званич-
ној интернет страници Министарства, молбу 
са краћом биографијом; оверени препис или 
фотокопију дипломе о стеченој сручној спре-
ми, извод из књиге рођених у оригиналу или 
оверен препис, уверење о држављанству у 
оригиналу или оверен препис, уверење о поло-
женом стручном испиту (лиценци) у оригина-
лу или оверен препис ако га кандидат има, 
уверење да се против лица не води истрага, 
доказ о неосуђиваности. Уколико су кандидати 
на факултету имали предмете: психологија и 
педагогија пожељно је да приложе потврду о 
положеним наведеним предметима. У поступку 
одлучивања о избору наставника врши се пре-
дходна провера психофизичке и здравствстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шњавања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ”
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Мајстор

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање: средња школа 
трећи степен стручне спреме, електро, сто-
ларске или водоинсталатерске струке; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остврује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави следећу 
документацију: 1) пријаву на конкурс (одштам-
пан и попуњен формулар са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); 2) диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију); 3) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); 4) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); 5) уве-
рење / доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); 6) доказ 
о познавању српског језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао диплому на српском језику у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
установе – оверену фотокопију); 7) фотоко-
пију / очитану личну карту; 8) доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаву на оглас са потребном 
документацијом доставити лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Додатне информације 
о огласу могу се добити код секретара школе 
на телефон 025/412-941. Пријаве и приложена 
документација се не враћају.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5746-118

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс може да се пријави лице 
које поред општих услова утврђених Закони-
ма који регулишу радне односе испуњава и 
посебне услове предвиђене Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (у даљем 
тексту Закон) и то: одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
из подручја рада школе, за педагога или пси-
холога; дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника (лиценцу); обуку и положен 
испит за директора (у даљем тексту: лиценца 
за директора); најмање 8 година радног иску-
ства у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Поред наведених кандидат треба да 
испуњава и следеће услове предвиђене чланом 
139 Закона и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рада са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик. Наведени 
услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају у току рада. Доказ о 
испуњености услова под бројем 1); 3); 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ о 
испуњености улова под бројем 2) доставља се 
приликом пријема у радни однос.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси и: диплому о одговарајућој стручној 
спреми према члану 140 Закона; уверење о 
положеном испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача или стручног сарадника; потврду о 
годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење (може и из дос-
ијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно 
пре закључења уговора прибавити ново лекар-
ско уверење); уверење о некажњавању из 
суда, СУП-а и из привредног суда; уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених за 
кандидате који су променили презиме односно 
име после издавања дипломе. Доказ о позна-
вању језика у складу са одредбом члана 141 
став 7 Закона. Доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Сви наведени документи се достављају као 
оригинал или оверена фотокопија. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора шко-
ле од стране министра просвете науке и техно-
лошког развоја. Пријаве се подносе лично или 
поштом на адресу школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећинци, Школска 8

тел. 022/2436-166

Оглас објављен 01.12.2021. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР – ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

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

Наставник солфеђа
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада 
матична школа у Руми и издвојена 

одељења у Иригу и Инђији

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној 
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 обра-

зовања и васпитања. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (уверење, прилог дипломи или ове-
рену фотокопију индекса), да су у току студија 
положили испите из педагогије и психоло-
гије или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања); уверење о неосуђиваности, при-
бављено од надлежног органа МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); уверење општинског суда 
да против њега није покретнут кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика подноси кандидат који основно, 
средње, више или високо образовање није сте-
као на српском језику, издат од одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија упућује канди-
дате који испуњавају услове конкурса на прет-
ходну проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Након добијања резултата 
провере, конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене и дос-
тавља директору образложену листу кандида-
та који испуњавају услове конкурса. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од достављања образложене лис-
те кандидата. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
са приложеном документацијом слати поштом, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс” или донети лично у Секретаријат школе у 
времену од 09-14 часова. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у часопису „Посло-
ви”. Контакт телефон: 022/474-042.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник математике
са 66,67% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 
10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 129/21), 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 08/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021) и то да: има одговарајуће 
образовање: наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање, 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 

другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1 подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно гру-
пу предмета. (професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информа-
тику, дипломирани математичар – информа-
тичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику еко-
номије, професор информатике – математике, 
дипломирани математичар – астроном, дипло-
мирани математичар – примењена математи-
ка, дипломирани математичар – математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар професор математике, дипломирани мате-
матичар – теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије – мате-
матике, професор географије – математике, 
професор физике – математике, професор 
биологије – математике, професор математи-
ке – теоријско усмерење, професор математике 
– теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар – 
механичар, мастер професор предметне наста-
ве, мастер математичар – професор матема-
тике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и инфор-
матике. Кандидат треба и: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидат треба да приложи доказе 
о испуњености услова и то следећа докумен-
та у оригиналу или овереној фотокопији, не 
старије од 6 месеци: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, 2) диплому о стеченом високом обра-
зовању; 3) уверење о држављанству Републи-
ке Србије, 4) уверење из казнене евиденције 
МУП-а РС, 5) извод из матичне књиге рођених; 
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6) доказ одговарајуће установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о психичкој 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити лично или послати на 
гор наведену адресу, са назнаком „За конкурс – 
радно место наставника математике”. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 
022/2462-712; лице за контакт: секретар Свет-
лана Пантелић, или лично на адреси школе.

СУБОТИЦА

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) а то 
су: одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (лице које има 
завршене ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, да је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе, дозвола за рад 
(положен стручни испит) за наставника, педа-
гога или психолога.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању у складу са чл. 140 Закона, оверену 
копију доказа о дозволи за рад наставника 
или стручног сарадника (оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту), доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда-оригинал), уверење да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона (уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци рачу-
најући од датума објављивања на конкурсу), 
оригинал или оверена копија уверења Осно-
вног суда да кандидат није под истрагом и да 
се не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци рачунајући од датума објављивања на 
конкурсу), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци рачунајући од датума објављивања 
на конкурсу), оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци рачунајући од дату-
ма објављивања на конкурсу), оверену копију 
доказа да зна српски језик; (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове), оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања – уколико исти има, а 
уколико нема доказ да надзора није било (само 
кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора), биографију са кратким пре-
гледом радних ангажовања, предлог програ-
ма рада директора школе. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, 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, прес-
таје дужност директора. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на 
српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски 
језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова тражених конкурсом слати препо-
рученом поштом или доставити лично (радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова), у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора”, на адресу школе.

ОШ „ДОЖА ЂЕРЂ”
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), односно лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1. на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: 1) студије другог степена 

из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијима 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1 подтачка 2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат мора да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
дозволу за рад наставника / стручног сарадни-
ка (лиценцу), обуку и положен испит за дирек-
тора, држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача или стручног сарадника, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која 
не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора 
школе), потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, уверење/потврду (оригинал) из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених (за кандидате, који су 
променили презиме, односно име после изда-
вања дипломе). Кандидат за директора, уколи-
ко поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора о његовом раду (извештај просвет-
ног саветника). Кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити 
оверену копију доказа да зна српски језик (ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду/сведо-
чанства из средње школе као доказ да је учио 
српски језик). Доказ да кандидат зна мађарски 
језик, тј. језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад је оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној средњој школи на мађарском 
језику или потврда из средње школе да је учио 
мађарски језик. Напомена: Документацију која 
се доставља уз пријаву кандидат доставља у 
два примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а у једном примерку се 
достављају обичне фотокопије оверених при-
мерака). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати са назнаком 
„Конкурс за директора”, на адресу: Основна 
школа „Дожа Ђерђ”, Маршала Тита 29, Бачка 
Топола. За све информације можете позвати 
број телефона: 024/4726-006.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Професор историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, мастер 
историчар, дипломирани историчар – мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер тре ба да имају 
завршене основне академске студије историје.

Професор математике
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, 
дипломирани математичар – професор матема-
тике, дипломирани математичар за математи-
ку економије, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар – астроном, 
дипломирани математичар – теоријска матема-
тика, дипломирани математичар – примењена 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије), 
дипломирани информатичар, дипломирани 
професор математике – мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
основи геометрије), дипломирани математи-
чар – мастер, диплопмирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом основи 
геометрије), професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски 
смер, мастер математичар, мастер професор 
математике, дипломирани професор матема-
тике и рачунарства – мастер из области мате-
матичких наука, мастер математичар – профе-
сор математике. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним идпизом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије).

Наставник српског језика и 
књижевности

за 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност, професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским јези-
цима, професор југословенске књижевности и 
српског језика, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, професор срп-
ског језика и књижевности, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књи-
жевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Српска филоло-
гија: српски језик и књижевност; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност), мастер професор 
предметне наставе, мастер професор књижев-
ности и језика (србиста). Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

Наставник немачког језика
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, про-
фесор немачког језика и књижевности и ита-
лијанског језика, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немач-
ки језик и књижевност), мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме 
кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то да: кандидат треба да има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/18 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 

11/2017 и 13/2018, 7/19 и 14/2020), има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о знању срп-
ског језика и језика на којем остварује обра-
зовно васпитни рад – доказ да је кандидат 
средње, више или високо образовање стекао 
на српском језику или да је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о знању српског 
језика је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику испуње-
ност овог услова доказује дипломом о стеченом 
образовању (самим прилагањем дипломе дока-
зао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (за радна места где се настава одвија 
на мађарском и хрватском језику) доказује се 
овереном фотокопијом сведочанства (средњег 
образовања), дипломе или потврде о положе-
ном испиту о знању језика на одговарајућој 
високошколској установи. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марко-
вић” Петефи Шандора бр. 1, 24000 Суботица.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

15220 Коцељева, Омладинска 3
тел. 015/556-217

e-mail: poletaracko@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017 и 27/18 – др. закон, 10/2019 и 06/2020 
и 129/2021). Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има: обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Лице које нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља 
и лице које има: одговарајуће образовање из 
члана 140 ст. 3. овог закона за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за лиценцу 
директора установе и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Лице које нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Кандидат трба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) има 
знање српског језика – језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат подно-
си: пријаву на конкурс (образац на званичној 
интернет страници Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја, својеручно пот-
писана), оверену копију – препис дипломе 
о стеченом образовању, у складу са одред-
бом члана 140 Закона; оверену копију – пре-
пис уверења о положеном стручном испиту за 
лиценцу наставника, васпитача или стручног 
сарадника; оверен препис или оверену фото-
копију потврде о обуци и положеном испиту 
за лиценцу директора установе образовања и 
васпитања (уколико кандидат исто поседује), 
доказ о радном стажу у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања – потврда издата 
након објављивања конкурса; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уве-
рење (оригинал или оверена копија истог не 
старије од 6 месеци), уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 

истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношење решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела из члана 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе у складу са чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу дужности – потвр-
да привредног суда (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копије, не старија од 6 
месеци), оверена фотокопија доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора о раду канди-
дата (извештај просветног саветника уколико 
кандидат исти поседује), оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра и оцену спољашњег вредновања, уколико 
се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора; доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику), радну биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада установе. Оригинали, оверени преписи 
или фотокопије свих докумената не смеју бити 
старији од шест месеци. Сматраће се непотпу-
ном пријава уз коју су приложени преписи и 
копије исправа који нису оверени код надлеж-
ног органа. Пријаве на конкурс доставити на 
горе наведену адресу или лично у установи. 
Рок за достављање пријава са доказима је 15 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве са доказима се 
достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс директора”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве и достављена документација се не 
враћају. Додатне информације путем телефо-
на: 015/556-217. О резултатима конкурса кан-
дидат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директора 
предшколске установе од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога, или психолога школе, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, с 
тим да студије првог степена морају бити из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (овај доказ саставни је део пријаве за 
конкурс); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(овај доказ прибавља се пре закључења угово-
ра о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (овај је 
доказ саставни део пријаве на конкурс); да има 
држављанство Републике Србије (овај доказ 
саставни је део пријаве на конкурс); да зна 
српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ саставни је део прија-
ве на конкурс); да има дозволу за наставника, 
васпитача и стручног сарадника (испуњеност 
овог услова утврђује комисија); да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стицања 
одговарајућег образовања (овај услов утврђује 
комисија); да има положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит 
за директора установе, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност) – доказ доставља само кандидат уколико 
исти поседује. Уколико се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20), за директора школе може бити изабра-
но и лице које, уз испуњеност горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 3 истог закона, тј.високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), или на студијама у 
трајању од три године или више образовање 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада на пословима вас-
питања и образовања у установи, после стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја) и одштампан 
пријавни формулар прилаже уз следећу доку-
ментацију: 1. биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; 2. диплому о стеченом 
одговарајућем високом високом образовању 
(оригинал или оверени препис или овере-
на копија, а уз мастер диплому прилаже се и 
диплома основних студија, оверен препис или 
оверена копија); 3.уверење о положеном испи-
ту за лиценцу, стручном испиту за наставни-
ка, односно стручног сарадника – дозвола за 
рад (оригинал или оверен препис или овере-
на копија); 4. потврду о раду у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5. уверење из казнене 
евиденције у складу са чланом 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење МУП-а, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија; 6. уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
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(оригинал или оверена копија не старија од 
шест месеци); 7. уверење о држављанству 
(оригинал или оверен препис или оверена 
копија); 8. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверен препис или оверена 
копија); 9. доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује; 10. резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност установе); 11. лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
којим се регулише статус изабраног директо-
ра); 12. уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); 13. доказ о 
знању српског језика на коме се обавља обра-
зовно-васпитни рад (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику); 14. очитану личну карту или 
фотокопију уколико иста не поседује чип. Сва 
потребна документација се доставља у ориги-
налу или овереним преписима / копијама, како 
је наведено у тексту конкурса. Рок за подно-
шење пријава за избор директора школе је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореним коверта-
ма, са назнаком „Конкурс за директора”, пре-
порученом поштом или се непосредно предају 
секретару школе. Неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се она пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу. Благовременом 
пријавом сматраће се и пријава која је преда-
та препорученом пошиљком и тада се као дан 
пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку. Када истек рока за пријем пријава 
пада у недељу или дане државног празника 
рок за пријаву се помера за следећи радни 
дан. Непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Неоверене фотокопије се неће узети у 
разматрање. Под потпуном пријавом сматраће 
се она пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса. Комисија за избор директора ће 
обавити интервју са пријављеним кандидати-
ма који испуњавају услове конкурса. Решење 
о именовању директора биће достављено свим 
учесницима конкурса, у законом предвиђеном 
року. Информације у вези са конкурсом могу 
се добити од секретара школе на телефон 
015/341-129, или путем е-поште на адресу: 
specskolasa@mts.rs

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„КОСЈЕРИЋ“

31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Наставник предметне наставе – 
наставник електротехничке групе 

предмета

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-

не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање, до 10.09.2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. 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 матичне књиге рођених); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве треба 
послати на адресу: Техничка школа, Светосав-
ска 39, 31260 Косјерић, са назнаком „Пријава 
за конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 031/781-645.

ВАЉЕВО

ОШ „АНДРА САВЧИЋ” 
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време, до повратка в.д. 
директора школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): 
да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и прописа-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/219, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/203/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да доставе: 1. пријаву на конкурс својеручно 
потписану са основним биографским подаци-
ма; 2. одштампан и попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 3. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
дипломирању; 4. лица која су стекла академ-
ско звање мастер поред фотокопије дипломе 
прилажу и уверење о положеним испитима у 
оквир у завршених основних академских сту-
дија да имају положено најмање пет испита 
из информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и два предме-
та из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство; 5.оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 6. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; 7. извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); 8. 
доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне 
и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично у секретаријату школе од 8-14 
часова или поштом, на горе наведену адресу 
школе са назнаком „Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник – педагог школе
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка помоћника директора 
школе, најдуже до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/219, 2/20, 8/20, 16/20, 19/203/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати треба да доставе: 1. пријаву 
на конкурс својеручно потписану са основ-
ним биографским подацима; 2. одштампан и 
попуњен пријавни формулар који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); 3. оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о дипломирању; 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); 5. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 6. извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од шест месеци); 7. 
доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне 
и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично у секретаријату школе од 8-14 
часова или поштом, на горе наведену адресу 
школе са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОШ „АНДРА САВЧИЋ” 
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 6/20 и 129/2021): 1) 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета или 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-

но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника; 6) да има 
обуку и положен испит за директора установе; 
7) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да зна 
српски језик. Изузетно, 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 школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3. истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима образо-
вања и васпитања у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Уз својеручно потписа-
ну пријаву на конкурс, кандидати су дужни да 
доставе: биографске податке са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе за време трајања 
мандата; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 
кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе оверене 
фотокопије дипломе основних и дипломе мас-
тер студија; оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, педагога или пси-
холога (дозвола за рад – лиценца); оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе ако је кандидат поседу-
је (кандидат изабран за директора 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 прописа-
ним законом); оригинал или оверену копију 
потврде о радном стажу као доказ да канди-
дат има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; потврда 
садржи податке о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа у 
којој је кандидат запослен; ако кандидат није 
у радном односу, издаје је установа у којој 
је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања; оригинал или ове-
рену копију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за избор директора, 
са датумом издавања уверења не старијим од 
30 дана; оригинал или оверену копију уверења 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-

шења оптужног предлога – за напред наведена 
кривична дела, са датумом издавања уверења 
не старијим од 30 дана; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); лекарско уверење, не старије од 
шест месеци, као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рена копија); извештај просветног саветника 
као доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата ако га кандидат посе-
дује; уколико нема овај извештај, кандидат 
доставља потписану изјаву да није имао струч-
но-педагошки надзор у раду; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања доставља кан-
дидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореној 
коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора”, непосредном предајом секрета-
ријату школе сваког радног дана од 10.00 до 
14.00 часова или предајом пошти у облику пре-
поручне пошиљке на горе наведену адресу. По 
завршеном конкурсу документација се не враћа 
кандидату. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Министар у року од 
30 дана од дана пријема документације коју му 
је доставио Школски одбор, врши избор дирек-
тора установе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
а у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон 014/221-296.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛЕПТИРИЋ”

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3432-366

Васпитач

УСЛОВИ: Послове васпитача може обављати 
лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање: на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) или на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач, у складу са Законом. Кандидат мора 
да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл.гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз 
пријаву поднети: уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис – фотокопију дипломе, уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
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мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, радну биографију 
– ЦВ и попуњен пријавни формулар. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Фотокопије докумената морају бити 
оверене, а документација не старија од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горе наведену са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„17. СЕПТЕМБАР”

14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/3431-145

Лице за одржавање хигијене – 
чишћење просторија у школи

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве пописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020, 129/21), односно завр-
шену основну школу, као и услове прописане 
за радно место чистачице у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Средњој школи „17. септембар”: 1) 
лице треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом-ученицима; 
2) потврду да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има 
држављанство Републике Србије; 4) зна срп-
ски језик. Услови из тачака 2), 3), 4) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 1) 
прибавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уз одштампан и читко попуњен 
и својеручно потписан пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министрарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www. mpn.gov.rs), достави-
ти: кратку радну биографију; оверено сведо-
чанство о завршеној основној школи; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оверена копија или оригинал извода из мати-
чне књиге рођених, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности 

за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неуредне, неблаговреме-
не или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стра-
не надлежног органа неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс” или предати лично у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часо-
ва. Неуредне, неблаговремене или непотпуне 
пријаве као и пријаве чије фотокопије докуме-
ната нису оверене од стране надлежног органа 
неће бити узете у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе Радоја Блажића и преко телефона 
014/343-11-45.

Лице за одржавање хигијене – 
чишћење просторија у школи

са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве пописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020, 129/21), односно завр-
шену основну школу, као и услове прописане 
за радно место чистачице у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Средњој школи „17. септембар”: 1) 
лице треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом-ученицима; 
2) потврду да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има 
држављанство Републике Србије; 4) зна срп-
ски језик. Услови из тачака 2), 3), 4) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 1) 
прибавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уз одштампан и читко попуњен 
и својеручно потписан пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министрарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www. mpn.gov.rs), достави-
ти: кратку радну биографију; оверено сведо-
чанство о завршеној основној школи; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оверена копија или оригинал извода из мати-
чне књиге рођених, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-

нална служба за запошљавање, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неуредне, неблаговреме-
не или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стра-
не надлежног органа неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс” или предати лично у секретаријату шко-
ле сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часо-
ва. Неуредне, неблаговремене или непотпуне 
пријаве као и пријаве чије фотокопије докуме-
ната нису оверене од стране надлежног органа 
неће бити узете у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе Радоја Блажића и преко телефона 
014/343-11-45.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. МАРТ”

Прешево, Боре Вукомировића 26
тел. 017/660-095

1. Васпитач

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образо-
вање и то: више образовање, односно висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од намање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године – васпитач, у складу са Законом.

2. Стручни сарадник за јавне 
набавке – економат

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образо-
вање и то: основне струковне студије првог 
степена високог образовања(180 ЕСПБ) – 
струковни правник.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаве на конкурсу 
достављају: доказ о стручној спреми (оверена 
фотокопија диплома), уверење – извод из каз-
нене евиденције МУП-а да лице није осуђивано 
за кривична дела; уверење о државаљанству 
(не старија од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), да кандидати знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одличивања, 
врши се претходна провера психофизичких 
способности кандидата коју обавља надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стардардизованих поступака. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарство Пресвете 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на горе наведену 
адресу, поштом или лично у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Секретар школе

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113//2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 132. ст. 2. чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). У радни однос 
могу бити примљена лица која испуњавају 
одређене услове: 1. поседује одговарајуће 
високо (на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјаслистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 

односдно групе предмета, (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему треба да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.), 2. психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4. има држављанство Републике Србије, 5. зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Услови из ст. 1 чл. 139 Закона 
о основамас система образовања и васпитања 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из ст. 1 тач. 3-5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а докази из ст. 1 тач. 2 
овога члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Обавезно образовање лица из чл. 
140 овога закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од насјмање 
30 бодова, од којих је по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисцили-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: пријавни 
формулар (кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, РС и заједно са осталом документа-
цијом достављају школи); биографију; ори-
гинал или копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање; 
оригинал уверење о држављанству (не страије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела 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 
кривичних дела против полне слободе, против 
оправног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминасторно понашање (извод 
из казнене евиденције Муп-а Србије, оригинал 
или оверена копија не старија од 6. месеци). 
Пријаве (пријавни формулатр) са потребним 
доказима о испуњености услова за перијем, 
односно заснивање радног односа, слати у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
сау публикацији „Послови” на адресу: Основна 
школа „Јован Јовановић Змај” у Врању, ул. Јуж-
номоравска бр. 9, 17500 Врање, са ознаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса у 

погледу прописаног степена и врстзе образо-
вања, односно одговарајуће образовање, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтева-
не доказе о испуњености услова конкурса ) 
и неблаговремене, неће се узимати у разма-
трањеприликом одлучивања у поступку прије-
ма у радни однос. Инфотрмације поводом кон-
курса могу се добити на телефон: 017/422-245, 
Милена Маринковић, директор школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

Оглас објављен 09.03.2022. године у публи-
кацији „Послови” број 977, поништава се у 
целости.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРА ЈАНКОВИЋ’

26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036

e-mail: oskusic@gmail.com

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време (први изборни 
мандат директора) а најдуже до 

23.03.2024. године, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: лице које конкурише треба да 
испуњава услове прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и које је стекло висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за оговарајући пред-
мет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, и то: професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер физичког васпитања и спорта, 
професор спорта и физичког васпитања, про-
фесор спорта и физичке културе, мастер про-
фесор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет. Кан-
дидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: да имају психичку и физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици,  
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одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној страници Министар-
ста просвете, науке и технолошког развоја, који 
се у штампаној форми доставља за потребним 
документима. Уз пријаву и биографију канди-
дати прилажу: 1. оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија) не старији од 6 месе-
ци; 2. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) не старији од 6 месеци; 
4. доказ о неосуђиваности из СУП-а не старији 
од 6 месеци да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику, 
достављају доказ да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (на српс-
ком) или су положили испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред доку-
ментације коју доставља у писаној изјави наве-
де за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, 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. Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; подаци 
из казнене евиденције. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност са децом и 
ученицима – лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом може се 
донети лично или доставити поштом на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
26300 Вршац, Трг победе 4 

тел. 013/834-581

Оглас објављен 16.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 978), поништава се у 
целости.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА 
И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/2017 – др. закони). 
Поседовање одговарајућег образовања: одго-
варајућим образовањем, према степену и 
врсти, сматра се високо образовање наведено 
у члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/2017 – др. закони) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године, као и на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, као и образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник” број 15/2013), и то: 1) 
професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; (4) дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; 
(5) дипломирани математичар – информати-
чар; (6) дипломирани математичар – професор 
математике; 7) дипломирани математичар за 
математику економије; (8) професор матема-
тике и рачунарства; (9) дипломирани матема-
тичар – астроном; (10) дипломирани математи-
чар – теоријска математика; (11) дипломирани 
математичар – примењена математика; (12) 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом основи геометрије); (13) дипло-
мирани информатичар; (14) дипломирани 
професор математике – мастер; (15) дипломи-
рани математичар – мастер; (16) дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом основи геометрије); (17) професор 
математике – теоријско усмерење; (18) профе-
сор математике – теоријски смер; (19) мастер 
математичар; (20) мастер професор математи-
ке; (21) дипломирани професор математике и 
рачунарства – мастер из области математич-
ких наука; 22) мастер математичар – профе-
сор математике. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља уз конкурсну документацију. Поред 
општих услова у погледу образовања пред-
виђених Законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове из члана 139 Закона: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-

на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (у Белоцркванској гимназији и економској 
школи образовно-васпитни рад остварује се на 
српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (пријавни фор-
мулар) кандидати треба да приложе: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом образцу), доказ о стручној спреми 
тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да су средње, више или 
високо образовање стекли на језику на коме 
се изводи образовно-васпитни рад тј. српском 
језику или да су положили испит из тог јези-
ка (српског језика) по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изрече-
на правноснажна пресуда. Документа се дос-
тављају у оригиналу или овереној фотокопији 
и иста се по окончању конкурса не враћају кан-
дидатима. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима у складу са чланом 
139 став 1 тачка 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања, (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве достављати на горе 
наведену адресу школе, с назнаком „Пријава 
на конкурс – наставник математике”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон 013/853-475.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ”

19000 Зајечар, Доситејева 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланови-
ма 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – дру-
ги закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, даље: 
Закон) и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, висо-
ко образовање стечено на: 1) студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс 
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не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чл. 
140 став 3 Закона за наставника основне шко-
ле односно лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, у смислу члана 139 
став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (стручни испит или лиценца); да 
има обуку и положен испит за директора уста-
нове (пријава без овог документа неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају школи попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја заједно са потребном документацијом 
којом се доказује испуњеност услова и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога 
(оверена фотокопија дипломе) – кандидат који 
има образовање из члана 140 став 1 тачка 1) 
подтачка (2) поред оверене фотокопије дипло-
ме о стеченом високом образовању прилаже 
и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење – не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС – не старији од шест 
месеци); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење – не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске 
установе) – оригинал или оверена фотокопија; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (оверена 

фотокопија или оригинал потврде, уверења 
или другог документа о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу); доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора (уколико 
кандидат то поседује, а у супротном изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност, због чега 
се пријава таквог кандидата без овог доказа 
неће сматрати непотпуном); доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда или уверење – посебно из сва-
ке установе, односно за сваки период, уколико 
је кандидат био запослен у више установа на 
одговарајућим пословима). Осим наведеног, 
кандидати достављају и остала документа од 
значаја за одлучивање, и то: извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија или ориги-
нал); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника – уколико га кандидат поседује) 
или писану изјаву кандидата да он не поседу-
је такав доказ; резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе (дужан је да достави кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра установе) или потврду надлежне школске 
управе да у периоду мандата кандидата који 
је претходно обављао дужност директора уста-
нове није вршен стручно – педагошки надзор 
установе; краћу радну биографију и предлог 
програма рада школе за време мандата (нео-
бавезно); Сва потребна документација се под-
носи у оригиналу или овереним фотокопијама/
преписима, како је наведено у тексту конкурса.
По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима, већ се доставља 
министру ради доношења одлуке о избору 
директора. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препоруче-
ном поштом, у ком случају се као дан пријема 
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, 
а када последњи дан за подношење пријаве 
пада у недељу или дане државног празника, 
рок за пријаву помера се за следећи радни 
дан. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор дирек-
тора, у складу са Законом и подзаконским 
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава на кон-
курс за избор директора заједно са потребном 
документацијом доставља се Школи у затворе-
ној коверти са назнаком „за конкурс за избор 
директора”, лично или путем поште на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
019/442-416.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БУЦКО”
18230 Сокобања 

Митрополита Михаила 16
тел. 018/530-249

Оглас објављен 23.3.2022. године, у публика-
цији „Послови”, исправља се за радно место: 
медицинска сестра васпитач, 2 извршиоцаи и 
исправно треба да гласи: медицинска сестра 
васпитач, са средњом стручном спремом, 1 
извршилац. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: за директора гимназије може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не члановима 122, 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и то: које 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога (висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и 
високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године); које има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; које није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање, у смислу члана 139 
став 1 тачка 3 ) Закона; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик, 
као језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; које има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (стручни 
испит или лиценца); које има обуку и поло-
жен испит за директора (лиценца за директо-
ра); које има одговарајуће радно искуство на 
пословима образовања и васпитања, и то нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.ОСТАЛО: Пријава на 
конкурс доставља се на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, са доказима о испуњавању услова 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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конкурса, односно услова за избор директора 
у складу са Законом, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању из члана 140 став 
1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога (ове-
рена фотокопија дипломе оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, а кандидат који има образо-
вање из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2), поред оверене фотокопије дипломе о сте-
ченом високом образовању прилаже и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење – не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 ) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС 
– не старији од шест месеци); доказ да канди-
дат има држављанство Републике Србије (уве-
рење – не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ 
о поседовању дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (оверена фото-
копија потврде, уверења или другог докумен-
та о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу); доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора (уколико кандидат то поседу-
је) или писана изјава кандидата да исти не 
поседује, а изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на 
дужност, због чега се пријава таквог кандида-
та без овог доказа неће сматрати непотпуном; 
доказ о радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог образо-
вања (потврда или уверење издато у установи 
где је ово искуство стечено). Осим наведеног, 
кандидати достављају и остала документа од 
значаја за одлучивање, и то: доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника 
– уколико га кандидат поседује) или писа-
на изјава кандидата да он не поседује такав 
доказ; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (доставља кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе у време 
вршења таквог надзора и добијања наведе-
не оцене) или писана изјава да кандидат не 
поседује такав доказ; краћа радна биогра-
фија и предлог програма рада школе за време 
мандата. Копије доказа, односно докумената 
који се подносе при конкурисању за избор 
директора, морају бити оверене од стране 
надлежног органа да су верне оригиналу, а у 
супротном неће се узети у разматрање. Прија-
ве се подносе у затвореној коверти на адресу: 
Гимназија Зајечар, ул. Књегиње Љубице бр. 
5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурс за 
избор директора”. Рок за подношење пријава 
на конкурс за избор директора школе је 15 
дана од дана објављивања конкурса. По завр-
шетку конкурса примљена документација се 
не враћа кандидатима. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је лично поднета 
у просторијама школе, и то у року утврђеном 
у конкурсу, као и пријава која је предата пре-
порученом поштом, у ком случају се као дан 
пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дан за подношење 

пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи 
радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за 
избор директора, у складу са Законом и под-
законским актима. Непотпуне, неблаговреме-
не, као и пријаве које нису поднете на одгова-
рајући, односно на начин утврђен конкурсом, 
неће се узимати у разматрање. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
019/422-564.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23217 Александрово 
Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то 
да: 1. има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекао: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2. овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
приложити: попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 

РС; биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (да није старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (да није старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене  

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1. високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), односно на студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2. овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
приложити: попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (да није старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (да није старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на адресу: горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. У радни 
однос може бити примљено лице који испуња-
ва услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а то су: 1. да има одговарајуће 
високо образовање – 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. 2. Да поседује дозволу за рад (лицен-
цу или положен стручни испит) за наставника, 
васпитача односно стручног сарадника; 3. да 
је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит; 4. да има пси-
хичку и физичку и здравствену способност са 
рад са децом и ученицима; 5. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6. 
да има држављанство Републике Србије; 7. да 
зна српски језик и да зна мађарски језик, јер 
се на оба језика остварује васпитно-образовни 
рад; 8. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одоварајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: попуњен и одштампан фор-
мулар за пријаву на конкурс (налази се на 
званичној интернет страници Министрарства 
просвете, науке и технолошког развоја); ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарујућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
уверење о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника, васпитача 
или стручног сарадника (оригинал или оверена 
фотокопија); потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(напомена: потврда садржи податак о рад-
ном стажу и пословима које је лице обавља-
ло и издаје је установа у којој кандидат ради; 
ако кандидат није у радном односу, потвр-
ду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и вас-
питања); лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (доставља изабра-
ни кандидат пре закључеља уговора о раду); 
оригинал или оверену копију уверења да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање у складу са одредбом 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење 
из казнене евиденције МУП-а РС и уверење 
надлежног суда – основног и привредног суда 
– не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
(на важећем обрасцу); оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије које није старије од 6 месеци; овере-
ну копију доказа да зна српски језик, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику (оверена копија дипломе о завр-
шеној основној, средњој школи, вишој школи 
или факулету на српском језику или уверење о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошолске установе), као и 
оверену копију доказа да зна мађарски језик; 
оригинал или оверену копију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – доставља 
кандидат који је већ претходно обављао дуж-
ност директора; биографију са кратким прегле-
дом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; оригнал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника – уколико је вршен надзор); 
оригинал или оверену копију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност). Копије доказа које се подносе при 
конкурисању за избор директора оверавају 

се од стране надлежног орагана. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања на 
српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа доставио и доказ да зна српски 
језик. Рок за достављање пријава је 30 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http:// www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити, 
лично или путем поште на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за директора школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Школе и 
путем телефона: 023/530-420.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин 
Жарка Зрењанина 4

тел. 023/867-001

Наставник предметне наставе  
српски језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 22,22% радног времена, у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у члану 139 , 
140, 142, 143 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и у 
члану 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, а то 
су: 1. да има одговарајуће образовање 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 педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или Б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно: наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама 1. степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора 
имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (члан 142 став 
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1 Закона). Ово образовање наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање 
из члана 142 став 1 Закона. У складу са чла-
ном 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 Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника; када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника; 
када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има доз-
волу 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, васпитача и стручног сарадни-
ка са радним стажом стеченим ван установе, 
под условима и на начин утврђеним за при-
правнике (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 3) лице које 
је засновало радни однос на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); 4) сарадник у предшколској 
установи (ако има образовање из члана 142 
Закона); 5) педагошки и андрагошки асис-
тент и помоћни наставник. 2. Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да обавезно достави: 1. пријавни 
формулар, 2. доказ о одговарајућем високом 
образовању – А) оверена фотокопија дипло-
ме/уверења траженог степена и врсте обра-
зовања, лице које је стекло академско звање 

мастер, подноси и оверену фотокопију дипло-
ме, односно уверења о стеченом образовању 
на основним академским студијама. Лица која 
су образовање стекла у некој од републи-
ка 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 или су образовање стекли у сис-
тему војног школства или у иностранству, као 
доказ о испуњености услова у погледу стече-
ног образовања, за радно место за које конку-
ришу достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образо-
вања (члан 143 Закона); Б) доказ о образо-
вању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа, односно 
уверења или другог одговарајућег документа 
о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу) – пожељно је да доставе канди-
дати који то поседују, 3.уверење о држављан-
ству – оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од 6 месеци), 4. извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фото-
копија, 5. доказ да није осуђиван (за горе 
наведена дела у тачки 3) који није старији од 
6 месеци – оригинал или оверена фотокопија, 
6. доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома / уверење издато на српс-
ком језику која се приложи као доказ под тач-
ком 2 сматра се доказом о знању српског јези-
ка под тачком 6). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Услови 
тражени овим конкурсом доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну 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 из става 4 
члана 154 Закона 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 коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из става 
6 члана 154 Закона, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе из става 
7 члана 154 Закона. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са 
документацијом о испуњавању услова конкур-
са доставити лично или слати на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс за радно место 
наставника предметне наставе српски језик”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпу-
не пријаве. За све додатне информације обра-
тити се на телефон школе 023/867-001.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а
тел. 023/566-208

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17, 95/18 – аутентично тумачење) кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене 
у члану 139 Закона и Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова и то: 1) да 
има завршену осмогодишњу школу (завршено 
основно образовање и васпитање); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, које према подацима из 
казнене евиденције издаје полицијска управа – 
уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса; оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија). Напомена: 
све фотокопије које се подносе уз пријаву на 
конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника – нотара. Рок за подношење прија-
ва са важећим, односно уредно овереним фото-
копијама потребних докумената је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс – чистачица”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве конкурсна комисија неће размат-
рати. Документација коју кандидати доставе на 
конкурс се не враћа. Потпуне информације кан-
дидати могу добити од секретара школе путем 
телефона 023/566-208.

Посао се не чека, посао се тражи
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ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641, 023/566-022

Наставник предметне наставе – 
физичко васпитање

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекао а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. У складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гиммазији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
3/20 и 14/20): професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичке културе; професор физичког 
васпитања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања 
– дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања – дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани профе-
сор физичког васпитања и спорта – мастер; 
дипломирани професор физичког васпитања 
и кинезитерапије – мастер; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговоарајући предмет). 2. 
Да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски 
језик; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Зрењанинска гимна-
зија, 23000 Зрењанин, Гимназијска 2, са наз-
наком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/580-641 и 023/566-022.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
предмет математика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), односно 
да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 
1/2021): (1) професор математике; (2) дипло-
мирани математичар; (3) дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и 

информатику; (5) дипломирани математичар – 
информатичар; (6) дипломирани математичар 
– професор математике; (7) дипломирани мате-
матичар за математику економије; (8) професор 
математике – теоријско усмерење; (9) профе-
сор математике – теоријски смер; (10) профе-
сор математике и рачунарства; (11) професор 
информатике – математике; (12) професор 
хемије – математике; (13) професор географије 
– математике; (14) професор физике – матема-
тике; (15) професор биологије – математике; 
(16) дипломирани математичар – астроном; (17) 
дипломирани математичар-теоријска математи-
ка; (18) дипломирани математичар – примење-
на математика; (19) дипломирани математичар 
– математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор матема-
тике – мастер; (23) дипломирани математичар 
– мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике. (26) мастер мате-
матичар – професор математике. Лице које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; доказ о испуњавању услова из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал уверење о неосуђиваности, у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, које 
према подацима из казнене евиденције издаје 
полицијска управа – уверење не сме бити ста-
рије од дана објављивања конкурса; оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена: 
све фотокопије које се подносе уз пријаву на 
конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника/нотара. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично или 
путем поште на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”.
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Овај грађевински гигант из Новог Пазара успешно послује 
већ више од 70 година, а тренутно само у том граду за-

пошљава преко 300 радника. С обзиром на константан успе-
шан развој и тенденцију даљег ширења делатности, Украс 
је само у овој години ангажовао 8 нових младих људи, пу-
тем владиног програма „Моја прва плата“, а још троје неза-
послених преко Програма стручне праксе.

- Веома нам је важна подршка коју нуди НСЗ, а ми са 
њима имамо веома дуго једну добру и квалитетну сарадњу. 
У нашем пројектном бироу упошљавамо преко 10 младих 
које смо у овој години ангажовали што кроз програм „Моја 
прва плата“, сто кроз Стручну праксу. Имамо запослене који 
су и након истека програма остали да раде у нашој фирми и 
ја сам на то посебно поносан. И ја и моји сарадници у кон-
тинуитету пратимо све програме и повољности које нуди 
НСЗ и јако смо задовољни њиховим услугама - истакао је 
директор компаније Аднан Селек.

Према речима директора НСЗ Мартиновића, у питању 
је фирма у којој је процес приватизације успешно завршен 
и која је након тог процеса наставила рапидно да се шири и 
напредује.

- Украс је у процесу трансформације успео да одржи кон-
стантан развој и да повећа број својих радника, а да при том 
остане ликвидан. Оно што смо могли да видимо је да су радни-
ци изузерно задовољни условима рада које нуди компанија, а 

још је веће наше задовољство што 
се већином ради о младим људи-
ма који и чине покретачку снагу 
овог гиганта на челу са директо-
ром – рекао је Мартиновић.

Иначе, овај новопазарски 
послодавац, чија је основна делат-
ност израда производа од мерме-
ра и гранита, један је од водећих 
како у земљи, тако и у нашем 
региону. Предузеће се претежно 
бави високоградњом и поседује 
најсавременије машине и опрему, 
а у свом власништву има и фабри-
ку бетона. Захваљујући улагању у 
младе кадрове, у саставу компа-
није је и посебан архитектноски 
биро у ком тренутно ради преко 
15 младих инжњера грађевине и 
архитектуре. Због изразито раз-
вијене производње и делатности, 
компанија има сталну потребу за 
запошљавањем нових радника.

Аида Бојаџић

Директор Мартиновић у посети компанији „Украс“

У запошљавању младих важна 
подршка НСЗ

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и 
градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац обишли су, заједно са својим 

сарадницима, успешну новопазарску фирму АД “Украс“, предузеће које 
остварује дугорочно добру сарадњу са локалном филијалом НСЗ.
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Корисницима буџетских средстава за подршку у запо-
шљавању одлуке су уручили директор НСЗ Зоран Мар-

тиновић, градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац и ди-
ректор новопазарске Филијале НСЗ Фахрудин Ђекић.

- Намера је да у целој Србији укључимо преко 20.000 
незапослених лица, а овде у Новом Пазару имаћемо обух-
ват између 600 до 700 незапослених које ћемо укључити 
кроз различите финансијске подстицаје. Имајући у виду да 
је Нови Пазар град младих, посебно су драгоцени програ-
ми који су намењени подстицању запошљавања ове кате-
герије, а то су програм Стручне праксе и посебан програм 
који је креирала влада „Моја прва плата“. Кроз два циклуса 
на подручију филијале Нови Пазар у овај програм је укљу-
чено преко 3.200 младих, а за ове намене пласирано је пре-
ко 600 милиона динара из Републичког буџета - истакао је 
Мартиновић.

Према речима градоначеника Нихата Бишевца, све 
већи број послодаваца у Новом Пазару има прилику да 
кроз различите финансијске подстицаје које нуди НСЗ за-
посли велики број младих људи.

- Овом приликом желео бих да се захвалим пре свега 
послодавцима, који ипак и у овом тешком економском ам-
бијенту имају снаге и воље да ангажују нове младе раднике 
и на тај начин им пруже могућност да стекну своја прва 

радна искуства и додатне вештине који ће им пуно значити 
у даљем животу и раду – поручио је Бишевац.

Директор новопазарске Филијале НСЗ Фахрудин Ђекић 
је објаснио да је додела ових одлука само један део актив-
ности које је филијала реализовала, као и да је у плану за 
ову годину да се кроз различите финансијске подстицаје 
ангажује преко 600 незапослених са евиденције НСЗ.

- Ако томе додамо да је у току реализација другог ци-
клуса програма „Моја прва плата“, где је само у овој години 
преко Филијале Нови Пазар ангажовано преко 1.830 лица, 
то значи да говоримо о озбиљим финансијским средствима 
које Република у континуитету улаже у подручје које по-
крива наша филијала – додао је Ђекић.

Семир Идризовић, познати новопазарски предузетник и 
власник фирме „Делонтранс“, која се бави путничким тран- 
спортом, није крио задовољство. Он је истакао значај дугорочно 
добре сарадње коју има са свим сарадницима у филијали НСЗ.

- Моја фирма, упркос тешким временима, константно 
расте и развија се, а ово је већ пети пут да успешно корис-
тимо различите субвенције које нуди НСЗ. У тој сарадњи до 
сада је све било коректно и били смо максимално испошто-
вани од стране Националне службе - рекао је Идризовић.

Аида Бојаџић

У Новом Пазару додељене одлуке за програме запошљавања  
и стручне праксе 

У овој години шанса  
за 600 незапослених

Филијала Нови Пазар Националне службе за запошљавање организовала 
је у галерији Мултимедијалног центра у Новом Пазару доделу одлука 

корисницима програма запошљавања и стручне праксе.



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

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

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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