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јавни позив

На основу Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва 
плата“ („Сл. гласник РС“ бр. 107/20, 79/21 и 92/22), дана 22.08.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА 

ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ (у даљем 
тексту: Програм) подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан 
рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, 
вештина и компетенција за рад.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем 
и без радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на 
којима ће се оспособљавати. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица 
која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру 
нивоа образовања на којима ће се оспособљавати. 
Трајање Програма је 9 месеци. 
Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање: 

1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укуп-
ном месечном износу од: 25.000,00 динара за лица која се оспособљавају са 
средњим образовањем, 30.000,00 динара за лица која се оспособљавају са 
високим образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

Поред наведеног износа, послодавац може ангажованим лицима исплатити 
додатна средства, која на месечном нивоу не могу бити већа од износа који 
исплаћује Национална служба за запошљавање. На додатни новчани износ 
који уплаћује послодавац, у складу са Законом о порезу на доходак грађана, 
плаћа се порез на друге приходе по стопи од 20%.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији Програма може остварити послодавац који 
испуњава следеће услове:
има седиште на територији Републике Србије; измирује обавезе по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима; 
у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евиденти-
ран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије; измирио 
је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби за запошља-
вање, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редов-
но измирује; има запосленог ментора задуженог за оспособљавање лица, 
запосленог у месту у којем се реализује оспособљавање лица, при чему један 
ментор може бити задужен за оспособљавање највише 5 лица; има техничке, 
просторне и друге капацитете за оспособљавање лица, односно радни прос-
тор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтеваном 
броју лица и врсти послова за које се оспособљавају и обезбеђује све друге 
услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду. 

Програм се спроводи код послодаваца који припадају приватном или јавном 
сектору. Приоритет за укључивање у Програм имају послодавци из приватног 
сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја, у складу са посеб-
ним прописом Владе о степену развијености јединица локалне самоуправе.  
Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број 
послодаваца  који се могу укључити у Програм, као и број лица на одобре-
ним позицијама по послодавцу, како би се обезбедило равномерно учешће 
послодаваца из више различитих сектора.

Број незапослених лица на оспособљавању

Послодавац који има до 5 запослених има право да у Програм укључи једно 
незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у 
Програм укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више 
запослених има право да у Програм укључи незапослене чији број не може 
бити већи од 20% укупног броја запослених. 

Услови за незапослена лица

Незапослено лице се може укључити у Програм ако:
се налази на евиденцији незапослених Националне службе за запошља-
вање, има најмање средње образовање, има до навршених 30 година на дан 
пријаве за учешће у Програму, нема радног искуства стеченог на пословима 
у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати, односно има сте-
чено радно искуство краће од 6 месеци на пословима у оквиру нивоа образо-
вања са којим конкурише, нема положен стручни испит за послове у оквиру 
нивоа образовања са којим конкурише, није раније било корисник Програма 
„Моја прва плата“, у периоду од шест месеци пре објаве овог јавног позива 
није било у радном односу код изабраног послодавца.

Национална служба за запошљавање врши проверу испуњености законских 
услова и услова из овог јавног позива за незапосленог пре укључивања у 
Програм и закључивања уговора.

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Пријава послодаваца за учешће у Програму и оглашавање позиција врши се 
електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 
22.08.2022. године до 22.09.2022. године.
По подношењу пријаве, Национална служба за запошљавање врши проверу 
пријаве послодавца и испуњености услова за учешће у Програму. Национал-
на служба за запошљавање ће извршити проверу испуњености услова за 
учешће у Програму увидом у службене евиденције надлежних институција, о 
чему ће послодавци бити обавештени електронским путем.
Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге дока-
зе релевантне за одлучивање по пријави послодавца.
Послодавац, уколико није регистрован у Агенцији за привредне регистре, 
прилаже скенирано решење надлежног органа о упису у регистар. 

IV ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата врши се електронским путем, на веб порталу www.
mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 03.10.2022. године до 31.10.2022. године.
Кандидат попуњава образац радне биографије кроз пријаву на веб портал и 
прилаже скенирану диплому о стеченој квалификацији.

V ЛИСТА ПОСЛОДАВАЦА СА ПОЗИЦИЈАМА И БРОЈЕМ КАНДИДАТА НА 
ПОЗИЦИЈАМА

Послодавци имају могућност да врше процес селекције пријављених канди-
дата од почетка пријаве кандидата, а повезивање (коначан избор) кандидата 
ће се вршити: 
у периоду од 01.11. до 15.11.2022. године – за послодавце из приватног 
сектора,
у периоду од 16.11. до 30.11.2022. године – за послодавце из јавног сек-
тора. 
У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата биће објављена лис-
та оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата. 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Закључивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, 
послодавца и изабраног кандидата (у даљем тексту: корисник Програма), 
којим се уређују међусобна права и обавезе, извршиће се у року од 15 дана 
од дана објављивања листе оглашених позиција послодаваца са бројем одо-
брених кандидата.
Почетак спровођења Програма мора бити у наведеном року за закључивање 
уговора.
Исплата месечне новчане накнаде кориснику Програма вршиће се преко бан-
ке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће отворити наменски текући 
рачун кориснику Програма, без наплате трошкова одржавања рачуна.  

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
оспособљава корисника Програма у складу са уговором; доставља Национал-
ној служби за запошљавање извештај о реализацији Програма на месечном 
нивоу, у складу са уговором; изда кориснику Програма потврду о обављеном 
оспособљавању на конкретним пословима; омогући Националној служби за 
запошљавање контролу реализације уговорних обавеза и обавести Нацио-
налну службу за запошљавање о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида оспособљавања корисника Програма, послодавац може да 
у року од 30 дана од дана прекида оспособљавања изврши замену са сле-
дећим незапосленим лицем са листе које испуњава потребне услове, за пре-
остало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби за запо-
шљавање биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у 
складу са Законом о заштити података о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе 
за запошљавање која су обавезана на чување поверљивости података о лич-
ности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху 
контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.
Национална служба за запошљавање ће чувати податке о личности у року 
предвиђеном законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих 
и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање 
својих података, право на ограничење обраде својих података, право на при-
говор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности. 

IX ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о Програму доступне су на веб сајтовима: www.nsz.gov.rs и 
www.mojaprvaplata.gov.rs.
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

– УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ 

на основу члана 54. став 1. Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), 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) и закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-2676/2022 
од 29. марта 2022. године године  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно местo попуњава: 

Министарство државне управе и локалне само-
управе – Управни инспекторат, Београд, Бир-
чанинова 6. 

II Радно местo којe се попуњава: 

1. управни инспектор – звање 
самостални саветник, радни 
однос на неодређено време, 

систематизовано под редним бројем 
149. Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе, 
Управни инспекторат, Сектор 

управне инспекције, Одељење 
управне инспекције Београд, место 

рада Београд
2 извршиoцa

2. управни инспектор – звање 
самостални саветник, радни 
однос на неодређено време, 

систематизовано под редним бројем 
154. Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе, 
Управни инспекторат, Сектор 

управне инспекције, Одсек управне 
инспекције Ниш,

место рада Краљево
1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради предлога кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада управне 
инспекције и израђује анализе и извештаје; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; спроводи 
инспекцијски надзор и превентивно деловање; 
поступа по представкама; подноси пријаве 
надлежним органима у складу са прописима; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења, односно шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци на управним пословима, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, при запошљавању у државни орган 
кандидатима су под једнаким условима доступ-
на сва радна места и избор кандидата врши се 
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 фазe у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.
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 – 
проверава се путем теста, тестирање се обавља 
на рачунару или у папирној форми;
2. Дигитална писменост - проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару;
3. Пословна комуникација - проверава се писа-
ном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције Дигитална писменост 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други писани доказ 
о поседовању ове компетенције и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције Дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оце-
ни поседовање ове компетенције на нивоу који 
је неопходан за обављање послова на радном 
месту.

Информације o материјалу за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција:

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 
област рада инспекцијских послова (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика; основе вештинe комуникације 
и конструктивног решавања конфликата) – про-
верава се усменом симулацијом.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правних послова (правила 
извршења решења донетог у управном поступ-
ку) – проверава се усменом симулацијом.

3. Прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о државној управи, Закон о 
државним службеницима, Закон о управној 
инспекцији, Закон о локалној самоуправи) – 
проверава се усменом симулацијом.
Информације о материјалу за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња професионалних односа; Савесност, 
посвећеност и интегритет; Управљање људским 
ресурсима; Стратешко управљање) - провера-
ва се путем психометријских тестова, интервјуа 
базираном на компетенцијама и узоракa пона-
шања.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата:

Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - про-
верава се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или се подносе непосредно на адресу: 
Министарство државне управе и локалне само-
управе – Управни инспекторат, Бирчанинова 6, 
11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” 
или електронским путем на адресу: sandra.
miladinovic@mduls.gov.rs. 

Напомена: Ако се пријава подноси електрон-
ским путем, на месту које је предвиђено за пот-
пис уноси се име и презиме кандидата, а кан-
дидат пријаву потписује пре почетка прве фазе 
изборног поступка.

V Лицe задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Сандра Миладиновић, телефон: 011 
311 4356 од 9.00 до 12.00 часова радним даном.

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 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs и Министарства државне управе 
и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Бирча-
нинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.
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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 положеном испиту за инспектора; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стече-
но 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 судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18) прописано 
је, између осталог, да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са 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, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту/уверење о положеном 
испиту за инспектора. 
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

X Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе доказ о испуњености услова за запос-
лење.
Докази се достављају на адресу: Министарствo 
државне управе и локалне самоуправе – Управ-
ни инспекторат, Бирчанинова 6, 11000 Београд.
Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писа-
ним путем се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

XI Врста радног односа: Радни однос засни-
ва се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата 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 26. септембра 2022. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени писа-
ним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, Палата Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. 
(источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обави-
ти у просторијама Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе – Управног инспекто-
рата, 11000 Београд, Дечанска 8, 5. спрат. 

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на бројеве телефона или 
адресе које су навели у обрасцима пријаве.

Напомене: 
Као државни службеник на извршилачко рад-
но место, може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно 
да га положи у прописаном року. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено 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.

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређе-
но време и лице које је засновало радни однос 
на радном месту инспектора на неодређено вре-
ме, а нема положен испит за инспектора, пола-
же испит за инспектора 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 – главни управни 
инспектор Управног инспектората.

Овај конкурс је објављен на интернет презен-
тацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, на огласној табли, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима.

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

На основу чл. 54. Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-6094/2021 
од 29. јуна 2021. године, Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број:112-7172/2021 од 29. јула 
2021. године, Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-5067/2022 од 29. јуна 2022. 
године и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-6069/2022 од 29. јула 2022. године, 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне 
послове у високом образовању, 

разврстано у звање саветник, Сектор 
за високо образовање, Одсек за 

послове високог образовања
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради стандар-
да и критеријума за акредитацију установа и 
студијских програма у овој области и у изради 
решења и дозвола за рад високошколских уста-
нова; учествује у припреми одлука, решења, 
закључака, уговора, споразума, меморанду-
ма и других појединачних правних аката из 
надлежности Сектора; учествује у изради зако-
на и подзаконских прописа у области високог 
образовања и учествује у раду радних група 
за израду закона и подзаконских аката у овој 
области и у другим областима које се одно-
се на јавне службе и јавни сектор, са аспекта 
прописа у области високог образовања; при-
према предлоге одлука Влада о упису на висо-
кошколске установе чији је оснивач Република 
Србија и учествује у припреми аката и докуме-
ната која доноси Национални савет за високо 
образовање; учествује у припреми мишљења 
и изради информација о примени прописа у 
области високог образовања и припреми миш-
љења на нацрте закона и других правних ака-
та чији су предлагачи други државни органи; 
учествује у припреми одговора и мишљења у 
поступку за оцењивање уставности и закони-
тости прописа из области високог образовања 
и припреми одговора на посланичка питања; 
поступа по представкама и спроводи препоруке 
Заштитника грађана и Повереника за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података 
о личности у вези са пословима из делокруга 
Сектора; учествује у припреми мишљења пово-
дом захтева у вези са тумачењем дипломе и 
врсте стручне спреме, израђује одговоре на 
питања грађана, државних органа, правних 
лица и поступа по предметима и представкама 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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грађана и установа; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из научне области 
правне науке 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 године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за послове у високом 
образовању и студентска питања, 

разврстано у звање саветник, Сектор 
за високо образовање, Одсек за 

послове високог образовања
1 извршилац

Опис послова: Израђује анализе, студије и 
програме који служе као основа за утврђивање 
стања и спровођење политике у области висо-
ког образовања и утврђује права на финанси-
рање установа високог образовања на основу 
података прикупљених од индиректних корис-
ника буџета из области високог образовања; 
припрема обрачун коефицијената за исплату 
плата високошколским установама и учествује 
у припреми предлога буџета Министарства 
из области високог образовања; припрема и 
израђује предлог финансијског плана за распо-
делу финансијских средстава високошколским 
установама и врши консолидацију финансијских 
планова свих индиректних корисника буџетских 
средстава у овој области; израђује пројекције 
потребних средстава за програме у надлеж-
ности високог образовања и годишњи и месеч-
ни план потрошње за програме из надлеж-
ности Сектора; врши расподелу годишњих 
апропријација додељених Законом о буџету 
и расподелу месечних квота за материјалне 
трошкове по корисницима и наменама; прати 
извршење буџета Министарства за програме 
који су у надлежности Сектора и врши проме-
не апропријација и квота; припрема податке 
и предлаже употребу текуће буџетске резер-
ве у сегменту високог образовања из раздела 
Министарства и припрема финансијску доку-
ментацију за реализацију исплата и трансфе-
ра из надлежности Сектора, стара се о фор-
малној и рачунској исправности документације 
на основу којих се врше плаћања у складу са 
процедурама и учествује у изради анализа и 
извештаја из области високог образовања; 
прати облике и активности студентског орга-
низовања у земљи и иностранству, прикупља 
и обрађује податке о остваривању права и оба-
веза студената и сарађује са другим органима 
и организацијама на унапређивању квалитета 
права и обавеза студената; поступа по предме-
тима и представкама грађана и установа и даје 
информације о стеченом високом образовању; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсе-
ка.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

3. Радно место за правне послове, 
разврстано у звање саветник, Сектор 

за дигитализацију у просвети и 
науци

1 извршилац

Опис послова: Обавља правне послове у вези 
са спровођењем активности припреме и обра-
де материјале од значаја за рад Сектора; обез-
беђује сарадњу са другим организационим једи-
ницама Министарства, као и сарадњу са другим 
министарствима, органима и организацијама у 
вези са пословима из делокруга Сектора; врши 
правнотехничку обраду поднесака из области 
образовања и науке у вези са делокругом Сек-
тора; евидентира и прати потребе образовних 
и научних институција у односу на успоставље-
не дигитализоване системе и врши обраду 
поднетих захтева и поднесака из делокруга 
Сектора; врши припрему података потребних 
за сачињавање аката и успостављање проце-
дура у вези са националним стратешким доку-
ментима о развоју информационог друштва, 
реформи јавне управе и развоја еУправе, као 
и развоја информационе безбедности са аспек-
та безбедности ИКТ система Министарства, 
прописа о заштити података о личности и про-
писа којима се обезбеђује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја; учествује у 
израдимишљења, као и општих и појединачних 
аката који се односе на питања из делокру-
га Сектора; обавља електронску коресподен-
цију са образовним и научним организација-
мау вези са пословима из делокруга Сектора; 
обавља послове који се односе на оствaривање, 
праћење и унапређење међународне сарадње 
из делокруга Сектора; обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: Високо образовање из области прав-
них наука на основним академским 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 четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14

4. Радно место за послове 
просветног саветника и 

унапређивање квалитета 
образовања, разврстано у звање 

самостални саветник, Одељење за 
координацију рада школских управа, 

Школска управа Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стручне 
основе у доношењу аката из области образо-
вања и предлаже увођење нових метода рада 
који доприносе остваривању циљева струч-
но-педагошког надзора; остварује непосредан 
увид у рад установе, наставника, васпитача, 
стручних сарадника и директора и присуствује 
извођењу наставе, испита и других обли-
ка образовно васпитног рада;пружа помоћ 
и подршку самовредновању установе; прати 
поштовање општих принципа и остваривање 
циљева образовања и васпитања, саветује и 
пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу и 
стручном сараднику и директору ради побољ-
шања квалитета њиховог рада и рада установе 
и остваривања стандарда постигнућа; саветује 
и пружа стручну помоћ установи у обезбеђи-
вању заштите деце, ученика и запослених од 
дискриминације, насиља, злостављања и зане-
маривања и установи и предлаже предузимање 

неопходних мера за уклањање неправилности 
и недостатака у обављању образовно-васпит-
ног, стручног, односно васпитног рада и мере 
за њихово унапређивање; вреднује квалитет 
рада установе на основу утврђених стандар-
да, остваривање развојног плана и програ-
ма образовања и васпитања и прати оства-
ривање огледа; прати и процењује квалитет 
рада саветника-спољног сарадника; поступа 
по представкама грађана и установа и сарађује 
са градском, општинском и републичком про-
светном инспекцијом; процењује испуњеност 
услова за стицање звања, прикупља статистич-
ке податке о запосленима и ученицима од уста-
нова образовања и васпитања који служе као 
основа утврђивања, планирања и спровођења 
образовне и финансијске политике; обједиња-
ва и обрађује податке о запосленима и учени-
цима у установама образовања и васпитања 
и припрема анализе и извештаје за потребе 
Министарства; стара се о несметаном протоку 
података у оквиру јединственог информационог 
система Министарства; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Школске управе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно- математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7

5. Радно место просветног 
саветника, разврстано у звање 

саветник, Одељење за координацију 
рада школских управа, Школска 

управа Ужице
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у 
рад установе, наставника, васпитача, стручних 
сарадника и директора и присуствује извођењу 
наставе, испита и других облика образовно вас-
питног рада; пружа помоћ и подршку самовред-
новању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања 
и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ 
наставнику, васпитачу и стручном сарадни-
ку и директору ради побољшања квалитета 
њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа струч-
ну помоћ установи у обезбеђивању заштите 
деце, ученика и запослених од дисримина-
ције, насиља, злостављања и занемаривања и 
установи; предлаже предузимање неопходних 
мера за уклањање неправилности и недостата-
ка у обављању образовно-васпитног, стручног, 
односно васпитног рада и мере за њихово уна-
пређивање; вреднује квалитет рада установе 
на основу утврђених стандарда, остваривање 
развојног плана и програма образовања и вас-
питања и прати остваривање огледа; прати и 
процењује квалитет рада саветника-спољног 
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сарадника; поступа по представкама грађана 
и установа; сарађује са градском, општинском 
и републичком просветном инспекцијом; про-
цењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима 
и ученицима од установа образовања и вас-
питања који служе као основа утврђивања, 
планирања и спровођења образовне и финан-
сијске политике; обједињава и обрађује подат-
ке о запосленима и ученицима у установама 
образовања и васпитања и припрема анализе 
и извештаје за потребе Министарства; стара се 
о несметаном протоку података у оквиру једин-
ственог информационог система Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно- математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Ужице, Видовданска 34

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, прове-
ра понашајних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом. 
Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка, обавештава се о резултату провере 
компетенције и не позива се да учествује у про-
вери следеће компетенције у истој или наред-
ној фази изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:
„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),
„Пословна комуникација“ – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост“ 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац ( уредно и у потпуности попуњен 

у делу * Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. 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:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (припрема и 
израда стручних мишљења и образложења раз-
личитих правних аката) провераваће се путем 
симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место- прописи из надлеж-
ности органа (Закон о високом образовању) 
провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из дело-
круга радног места (Закон о јавним службама, 
Закон о Народној скупштини и Закон о Влади) 
провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско- аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
(писано). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско- материјални посло-
ви (планирање буџета и извештавање) прове-
раваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о високом образовању и 
Уредба о нормативима и стандардима услова 
рада универзитета и факултета за делатности 
које се финансирају из буџета) провераваће се 
путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско- аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место- прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања) провераваће се путем 
симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место- прописи из делокру-
га радног места (Закон о заштити података о 
личности и Закон о информационој безбедно-
сти) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - страни језик 
(енглески језик, ниво Б1) провераваће се путем 
теста (писано).
Напомена: уколико учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-

женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу * 
Знање страних језика који су тражени конкур-
сом), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који је 
приложен уместо писмене провере.

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалите-
та рада предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија и прописи који 
се односе на самовредновање рада) провера-
ваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вред-
новању квалитета рада установе, Правилник 
о стручно- педагошком надзору, Правилник о 
сталном стручном усавршавању и напредовању 
у звања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалите-
та рада предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија и прописи који 
се односе на самовредновање рада) провера-
ваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вред-
новању квалитета рада установе, Правилник 
о стручно- педагошком надзору, Правилник о 
сталном стручном усавршавању и напредовању 
у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника) провераваће се путем симулације 
(писано).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(https://mpn.gov.rs/kategorija/vazna-obavestenja/
konkursi-zaposljavanje-u-mpntr/).

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

3. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места:
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Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја или у штампаној верзији на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

Напомена:
Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за упра-
вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

V Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве 
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Бео-
град, или предају непосредно на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”. 

VII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Драгица 
Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

VIII 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.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са поло-
женим 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 којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном испиту за просветног саветника 
(само за радна места под редним бројем 4. и 

5.); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном стручном испиту у области обра-
зовања, односно лиценца за наставника, вас-
питача или стручног сарадника (само за рад-
на места под редним бројем 4. и 5.); доказ о 
објављеном стручном раду у међународним 
или домаћим часописима или зборницима са 
рецензијом, односно одобреном уџбенику, 
приручнику или другом наставном средству у 
оригиналу или овереној фотокопији или штам-
пани примерак доказа који је објављен у елек-
тронској форми са назнаком о линку са кога 
се стручни рад, уџбеник, приручник или дру-
го наставно средство може преузети и доказ о 
оствареним резултатима у развоју образовања 
и стеченом професионалном угледу (награде, 
признања, препоруке и др.) у оригиналу или 
овереној фотокопији (само за радна места под 
редним бројем 4. и 5.).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је државни 
службеник 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 
судовима, односно општинским управама. 

X Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито 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 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана 
од дана пријема обавештења, доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 22. септембра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или електронске 
адресе) које наведу у својим пријавама. 
Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, у 
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом за радно место под редним 
бројем 1, 2, 4 и 5. обавиће се у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, а за рад-
но место под редним бројем 3. у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Захумска 14. 
Учесници конкурса који успешно прођу јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте ( бројеве 
телефона или електронске адресе) које наведу 
у својим пријавама. 

Напомене:
Чланом 9. Закона о државним службеницима, 
прописано је да су 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. 
Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 
Положен испит за просветног саветника није 
услов нити предност за заснивање радног одно-
са. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати без положеног испита за просветног 
саветника примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар просвете, науке и 
технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web 
страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Друго основно јавно тужилаштво у Београ-
ду, Савска 17а.

II Раднo местo које се попуњава: 

Аналитичар за финансијско 
материјалне и рачуноводствене 

послове у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема финансијске подат-
ке за регистар запослених, саставља периодне 
извештаје по налогу руководиоца службе, пома-
же у припреми финансијских планова и плано-
ва јавних набавки, врши контролу плата, нак-
наде за време одсуствовања са посла, накнаде 
трошкова за запослене и осталих пословних 
расхода, обрађује налоге за службена путо-
вања и води дневник службених путовања, 
врши анализу прихода и расхода средстава за 
рад тужилаштва, израђује налоге за плаћања 
по рачунима, води регистар депозита новца 
и предмета, израђује налоге за исплату свих 
трошкова поступка који води тужилаштво (за 
адвокате, вештаке, тумаче, државне институ-
ције, правна и физичка лица), реализује нало-
ге, води евиденцију о њиховој исплати и напла-
ти, доставља потребна обавештења Државном 
правобранилашту, води евиденције и спроводи 
сарадњу са осигуравајућим друштвима, води 
евиденције инвентара и обавља и друге посло-
ве по налогу шефа рачуноводства и јавног 
тужиоца.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање три године радног иску-
ства у струци положен државни стручни испит 
и потребне компентенције за ово радно место.

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

1. Опште функционалне компетенције;
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом 
на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).

2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место записничар;
• административни послови – (писани тест);
• релевантни прописи из делокруга органа: 
Закон о државним службеницима, Правилник о 
управи у јавним тужилаштвима (писани тест);
• познавање подзаконских аката, интерних 

процедура и других аката органа битних за 
обављање послова радног места аналитичар 
за финансијско материјалне и рачуноводствене 
послове (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера 
попуњавањем упитника и интервјуом са 
дипломираним психологом: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет.

4. Обавити интервју са кандидатима. Све 
наведене компетенције комисија ће проверити 
у року од три месеца рачунајући од дана истека 
рока за пријаву на оглас по предметном конкур-
су. База питања биће објављена на интернет 
страни тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs). Сходно 
чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, крите-
ријумима и мерилима за избор на извршилачка 
радна места у судовима и јавним тужилаштви-
ма („Службени гласник Републике Србије“ број 
30/19) комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге доказе о посе-
довању компетенције дигитална писменост.

IV Место рада: Друго основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Савска 17а.

V Адреса на коју се подносе пријаве за сва 
радна места: Друго основно јавно тужилаштво 
у Београду, Славска 17а, са назнаком: „За јавни 
конкурс аналитичар“.

VI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: секретар Ана Марковић, 
011/7451-351.

VII Општи услови за рад на раднoм месту: 
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 под-
ношење пријава је 8 дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 

или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на надресу наведену у 
огласу. 

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

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

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

Документа о којима се води евиденција по 
службеној дужности су: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак; уверење да није осуђиван. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Другог осно-
вног јавног тужилаштва у Београду www.drugo.
os.jt.rs .

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

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

Кандидате 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 
интервју са кандидатима.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати заснивају радни однос на неодређе-
но време.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или овереној фотокопији биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Сходно члану 3 Уредбе о државном стручном 
испиту кандидат који нема државни стручни 
испит а који заснује радни однос на неодређе-
но време дужан је да положи државни стручни 
испит.
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, на 
порталу Е-управе, као и на интернет презента-
цији и огласној табли Другог основног јавног 
тужилаштва у Београду.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Друго основно јавно тужилаштво у Београ-
ду, Савска 17а, Београд.

II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник - 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује тужилачке акте, узима на 
записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, самостално предузима процес-
не радње, врши под надзором и по упутстви-
ма јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове предвиђене законом и другим 
прописима. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и најмање две годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компетенције за 
рад на радном месту. 

III Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (члан 45. став 1. Закона о државним 
службеницима).

IV У изборном поступку комисија ће прове-
рити опште и посебне функционалне компетен-
ције и понашајне компетенције, након чега ће 
комисија обавити разговор са кандидатима, по 
следећим фазама: 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција и то;
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
тестом) 
• дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару) 
• пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

2. Посебне функционалне компетен-
ције које ће се проверавати у изборном 
поступку су: 
• Управа у јавном тужилаштву (провера ће се 
вршити писаним тестом);
• Поседовање знања и вештина за израду нацр-
та тужилачких одлука и других аката (провера 
ће се вршити писаним тестом);
• Вештине заступања на главном претресу у 
кривичном и у другим поступцима пред надлеж-
ним судом (провера ће се вршити разговором 
са кандидатом). 

3. Након провере општих и посебних 
функционалних компетенција спровешће 
се провера понашајних компетенција, и 
то: управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржа-
вање професионалних односа; савесност, пос-
већеност и интегритет
- проверу понашајних компетенција врши 
дипломирани психолог на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама

4. Након провере понашајних компе-
тенција конкурсна комисија ће обавити 
интервју са кандидатима који подразумева 
разговор са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа. 

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од три месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу. 

Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима резултати провере понашајних 
компетенција кандидата у једном конкурсном 
поступку имају важност трајања у свим конкур-
сним поступцима у органима управе, односно 
у државном органу који се спроводе у наредне 
две године од дана спроведене провере. Резул-
тати провере општих функционалних компе-
тенција за кандидата који је испунио мерила 
на провери општих функционалних компетен-
ција у једном конкурсном поступку имају важ-
ност трајања у свим конкурсним поступцима у 
органима државне управе, односно у државном 
органу који се спроводе у наредне две године 
од дана спроведене провере осим ако кандидат 
није захтевао нову проверу општих функцио-
налних компетенција.

База питања за проверу општих функционал-
них компетенција биће објављена на интернет 
страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

О датуму и месту провере функционалних ком-
петенција кандидати ће бити накнадно оба-
вештени на начин на који су се одлучили да 
примају обавештења у вези са конкурсом. 

Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона. 

Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. 

V Место рада: Друго основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Савска 17а, Београд

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Дру-
го основно јавно тужилаштво у Београду, Сав-
ска 17а, са назнаком „За јавни конкурс“.

VII Лицe задуженo за давање обавештења 
о јавном конкурсу: секретар тужилаштва Ана 
Марковић, 011/7451-351.

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

Пријава на конкурс у државном органу садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке; адре-
су становања; телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносио-
ца пријаве који су услов за заснивање радног 
односа; податак о знању рада на рачунару; 
податак о знању страног језика; додатне еду-
кације; радно искуство; посебне услове; добро-
вољно дату изјаву о припадности националној 
мањини; посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним органима. 

Пријава на конкурс може се поднети путем 
поште, непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа или електронским путем на e-mail адресу 
tuzilastvo@drugo.os.jt.rs.

 Пријава на конурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници 
Другог основног јавног тужилаштва у Београду 
www.drugo.os.jt.rs.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. 

Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио 
за доставу обавештења. 

Списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на 
интернет презентацији тужилаштва према 
шифрама њихове пријаве. 

IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс су: писани доказ о знању рада на 
рачунару. Кандидати који уз образац пријаве 
доставе писани доказ о знању рада на рачунару 
биће ослобођени провере компетенције „диги-
тална писменост“, осим ако конкурсна комисија 
одлучи да приложени доказ не може да се при-
хвати као доказ којим се кандидат ослобађа 
провере ове компетениције. 

X Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци (не 
старије од 6 месеци); потврда да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа (само они кандидати који су радили у 
државном органу); диплома којом се потврђује 
стручна спрема; доказ о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); уверење о 
положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка.
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Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу. 

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

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

Потребно је да се учесник конкурса у прија-
ви на конкурс изјасни за коју од предвиђених 
могућности се опредељује, да орган прибави 
податке о којима се води евиденција по служ-
беној дужности или да ће то кандидат учинити 
сам.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Другог осно-
вног јавног тужилаштва у Београду www.drugo.
os.jt.rs.

XI Трајање радног односа: За наведено рад-
но место радни однос се заснива на неодређено 
време. 

НАПОМЕНЕ:

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или овереној фотокопији биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

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

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање, на порталу е-управе, 
као и на интернет презентацији и огласној таб-
ли Другог основног јавног тужилаштва у Бео-
граду.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs)

Републички секретаријат за јавне политике, 
на основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и 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) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 Број: 51 Број:112-6054/2022 
од 29.07.2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Републички секретаријат за јавне политике, 
Београд, Влајковићева 10.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за финансијске 
послове, звање саветник

Група за финансијско-рачуноводствене 
послове и финансијско праћење 
међународних пројеката, Сектор 

за правне и финансијске послове и 
управљање људским ресурсима

– 1 извршилац

Опис послова:
Припрема и врши обраду документације за 
плаћања по различитим основама, врши 
плаћања на основу документације и прати 
преузимање обавеза; припрема и врши обра-
ду докумената и обрачун за исплату плата и 
накнада зарада и подноси пореске пријаве; 
обрађује податке и доставља Пореској управи 
појединачне пореске пријаве о плаћању поре-
за и доприноса за исплате прихода физичким 
лицима на које се плаћају порези и доприно-
си; прикупља и обрађује податке, и врши обра-
чун накнада за превоз запослених и подноси 
пореске пријаве; припрема и комплетира доку-
ментацију неопходну за обрачун накнада по 
уговорима ван радног односа, врши плаћање и 
подноси пореске пријаве; проверава и припре-
ма документацију за исплату трошкова за служ-
бена путовања, исплату аконтација и исплату 
по коначном обрачуну преко НБС; води евиден-
цију о реализованим финансијским пословима у 
оквиру свих сегмената из раздела Секретарија-
та; прати усаглашавање потраживања и обаве-
за; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: 
стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање три годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за рад 
на радном месту.

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

IV Место рада: Београд, Влајковићева 10.

V Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:
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. 

Изборни поступак спроводи се у више обавез-
них фаза и то 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 компетен-
ције у истој или наредној фази. 

Кандидатима се у изборном поступку про-
веравају: 
1. Опште функционалне компетенције:
„Организација и рад државних органа РС“ - про-
вераваће се путем теста (писмено)  
„Дигитална писменост“ - провераваће се реша-
вањем задатака  (практичним радом на рачу-
нару) 
„Пословна комуникација„ - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост“, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције – Дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је приложен уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
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:
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних 
послова – (терминологија, стандарди, методе 
и процедуре из области буџетског рачуновод-
ства и извештавања) - писaно путем симулације

Посебне функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи 
из делокруга радног места): Закон о платама 
државних службеника и намештеника, Уредба 
о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника- писaно путем симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место софтвери (посебни 
софтвери неопходни за рад на радном месту): 
апликација ISKRA- писано путем симулације

3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се путем психометријских тестова, 
узорака понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа -  
провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Републич-
ког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.
gov.rs.

VI Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог конкур-
са и који је саставни део Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“ 
број 2/2019 и 67/2021). Образац пријаве дос-
тупан је и на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs и може 
се преузети у просторијама Републичког секре-
таријата за јавне политике, Влајковићева 10, 
приземље, соба 4.

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу 
„Послови“.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс:
Пријава на конкурс шаље се поштом на адре-
су: Републички секретаријат за јавне политике, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, или предаје 
на писарници на истој адреси, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”.

IX Лицe задуженo за давање обавештења: 
Гордана Бојић, тел:011/3334-228 

Х 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.

XI 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 фотоко-
пија доказа о најмање три године радног иску-
ства у струци (потврдe, решењa и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено рад-
но 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 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016) 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. 
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
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 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, 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 адресу, Републич-
ки секретријат за јавне политике, Београд, 
Немањина 22-26. 

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Међу кандидатима који конкуришу на наведе-
но радно место, чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне, и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених 
компетенција ће се обавити почев од 19. сеп-
тембра 2022. године.
Провера општих и посебних функционалних 
компетенција, као и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати ‘’Србија’’ Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина број 2. (источно крило). 
Интервју са комисијом за ће се обавити у прос-
торијама Републичког секретаријата за јавне 
политике, Влајковићева 10, Београд. 
Кандидати ће о датуму, месту и времену сва-
ке фазе изборног поступка бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве или 
путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

НАПОМЕНЕ:
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 радног 
односа.
 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Републичког секре-
таријата за јавне политике. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.rsjp.gov.rs) и огласној табли Репу-
бличког секретаријата за јавне политике, на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији, огласној таб-
ли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС
о попуни формацијских места 

професионалних војника у 
Војној академији Универзитета 
одбране Министарства одбране 
пријемом лица из грађанства у 
професионалну војну службу у 

својству професионалног војника на 
одређено време

по следећем:

1. Возач у Војној академији, 1 (један) изврши-
лац, место службовања Београд.

УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслу-
жен војни рок; в) држављанин/држављанка 
Републике Србије до 30 година; г) возачка доз-
вола б и ц категорије;

2. Противпожарац - возач у Војној академији, 2 
(два) извршиоца, место службовања Београд.

УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслу-
жен војни рок; в) држављанин/држављанка 
Републике Србије до 30 година; г) возачка доз-
вола б и ц категорије;

3. Противпожарац у Војној академији, 1 (један) 
извршилац, место службовања Београд.

УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслу-
жен војни рок; в) држављанин/држављанка 
Републике Србије до 30 година; 

4. Чувар у Војној гимназији, 1 (један) изврши-
лац, место службовања Београд.

УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслу-
жен војни рок; в) држављанин/држављанка 
Републике Србије до 30 година;

Неопходно је да заинтересована лица имају 
одслужен војни рок и да нису старија од 30 
(тридесет) година (по Уредби о пријему у про-
фесионалну војну службу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 35/15, 98/18 и 63/20). 
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Грађани Републике Србије који су заинтересо-
вани за запослење у својству професионалног 
војника на одређено време, а ради добијања 
детаљних информација, могу се јавити на Војну 
академију, Улица Вељка Лукића Курјака број 
33 (пријавница број 1), Београд, сваког радног 
дана од 11 часова до 14 часова у временском 
периоду до 30.09.2022. године.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

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

Начелник Управе градске општине 
Обреновац - положај у I групи
на одређено време, до пет година

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту: висо-
ко образовање из научне области правних 
наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ , мастер академ-
ским студијама , мастер струковним студијама , 
специјалистичким академским студијама , спе-
цијалистичким струковним студијама однос-
но основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит 
, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и Интернет). У изборном поступку провера-
вају се: познавање прописа: Закона о локал-
ној самоуправи, Закона о општем управном 
поступку, Одлуке о управи градске општине 
Обреновац, усмено, познавање рада на рачу-
нару – практичним радом на рачунару , орга-
низационе способности , вештина резоновања, 
закључивања и вештина комуникације - усме-
но. 1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО 
Обреновац , ул Вука Караџића бр 74 , 11500 
Обреновац, са назнаком „ за јавни конкурс за 
пријем начелника управе градске општине 
Обреновац. 2. Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаино-
вић, тел 011/8726-426. 3. Услови за рад на рад-
ном месту: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије , да има потреб-
но образовање , да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци. Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње тећи 
наредног дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању Националне службе за 
запошљавање „Послови”. 4. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс : пријаве са биогра-
фијом, изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или 
ће орган то учинити уместо њега, ( изјава се 
налази на сајту ГО www.obrenovac.rs) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, доказ о стеченом радном 
искуству у струци ( решење, уговор, потврда , 
издати од послодаваца код којих је кандидат 
радио) и доказ да кандидат није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месе-
ци. Докази о којима се води службена евиден-
ција су: Уверење о држављанству ,и извод из 
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку ( Сл гласник РС број 18/16) прописано је , 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Сходно наведеном потребно је да 
кандидат попуни изјаву којом се опредељује 

за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиден-
ција или ће то кандидат учинити сам. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на wеб страници 
градске општине Обреновац www.obrenovac.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз наведене доказе како би орган могао даље 
да поступа. Сви докази се прилажу у оригина-
лу или фотокопије оверене код јавног бележ-
ника. 5. Трајање радног односа: радни однос 
се заснива на одређено време , до пет годи-
на. 6. Знање и вештина које се проверавају у 
изборном поступку: Познавање прописа напред 
наведених - усмено, практичан рад на рачуна-
ру-писмено и вештина комуникације – усменим 
разговором. 7. Место, дан и време када ће се 
спровести изборни поступак: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве 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, ул 
Вука Караџића бр 74. О датуму и времену учес-
ници конкурса ће бити обавештени на контакте 
( адресе и телефоне) који су наведени у прија-
ви. 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”, а 
обавештење о јавном конкурсу објавиће се у 
дневном листу „Српски телеграф”. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду , 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102

тел. 034/6170-638

Шеф рачуноводства у звању 
саветника

Опис послова: организује целокупно мате-
ријално – финансијско пословање суда, ради 
на буџетским и ванбуџетким пословима, сас-
тавља годишњи обрачун (завршни рачун), сас-
тавља финансијски план, периодичне обрачуне 
и периодичне извештаје, води књиговодствену 
евиденцију о редовној делатности, саставља 
извештај о материјално-финансијском посло-
вању, стара се о правилном обрачуну плата, 
стара се о вођењу послова по жиро-рачунима 
суда, књижи све пословне промене, доставља 
захтеве за требовање материјалних средста-
ва, исплаћује рачуне за редовне делатности 
и рачуне за трошкове настале у кривичном 
поступку, осим за поротнике и вештаке, даје 
обавештење странкама, издаје потврде за пот-
ребе странака о подацима из рачуноводства, 
одговара за целокупну архиву рачуноводства 
и обавља друге послове по налогу председни-
ка суда. Шеф рачуноводства је одговорно лице 
и одговара за рад рачуноводства, у целини 
по закону, подзаконским прописима и другим 
општим актима.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области економске науке 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 две године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит 
и потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се у више обавез-
них фаза у којима се проверавају: опште функ-
ционалне компетенције, посебне функционалне 
компетенције, понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са Комисијом.

Провера општих функционалних компетенција: 
Организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним путем 
- тест). Тест ће саставити Комисија методом 
случајног избора из базе питања (у којој су 
обележени и тачни одговори), која је објавље-
на на интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу. Пословна комуникација (провера 
ће се вршити писменом симулацијом).Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора 
из базе питања. Кандидати ће решавати тест 
из постављених задатака који ће бити слични 
задацима објављеним на интернет презента-
цији Основног суда у Аранђеловцу. Дигитална 
писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака практичним радом на рачунару). Тест 
ће саставити Комисија методом случајног избо-
ра из базе задатака. Кандидати ће решавати 
задатке који ће бити слични задацима објавље-
ним на интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигиптална писменост”, 
ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених области 
на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције „Диги-
тална писменост”, неопходно је да уз образац 
пријаве (уредно и у потпуности попуњен у делу 
рад на рачунару*), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс-
на комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере, односно Комисија може одлучити да 
се кандидату ипак изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ 
не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције на нивоу који је неопходан за 
обављање послова на радном месту.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата. 
Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка.

Провера посебних функционалних компетен-
ција:
Међу кандидатима врши се провера посебних 
функционалних компетенција и то: За радно 
место шеф рачуноводства у звању саветника. 
Посебна функционална компетенција -позна-
вање прописа Закон о државним службеници-
ма и Судски пословник- провера ће се вршити 
писаним путем – тест. Посебна функционална 
компетенција у области рада административни 
послови – познавање финансијско – материјал-
них послова, као и познавање канцеларијс-
ког пословања – провера ће се вршити усме-
ним путем – разговор са кандидатом. Посебна 
функционална компетенција - професионал-
но окружење, прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа, знање и вештина у 
вези са организацијом и координацијом рада 
рачуноводства суда - провера ће се вршити 
усменим путем. Писани тест се састоји од 15 
питања са више понуђених одговора. Кандида-
ти одговарају на питања заокруживањем јед-
ног од понуђених одговора. Свако брисање или 
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исправка датог одговора сматра се као нетачан 
одговор. Ако се кандидат на тесту служи недоз-
вољеним средствима, Комисија ће удаљити кан-
дидата са теста. У том случају сматра се да кан-
дидат није положио тест. Време за израду теста 
је 60 (шездесет) минута. Материјал за припрему 
кандидата може се наћи на интернет презента-
цији суда. Разговор са кандидатом захтева да се 
у усменом облику да предлог решења одређе-
ног задатка које је типично за обављање посло-
ва радног места. Време за припрему задатка је 
30 минута.

Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, вршиће се путем упитника од стра-
не дипломираног психолога.

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

Врста радног односа и место рада: Радни однос 
се заснива на неодређено време у Основном 
суду у Аранђеловцу, Књаза Милоша 102.

Општи услови за рад: држављанство Републи-
ке Србије, да учеснику конкурса није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. да је ученс-
ник конкурса пунолетан држављанин Републи-
ке Србије; да учесник конкурса има прописану 
стручну спрему и да испуњава услове одређене 
законом и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места.

Датум оглашавања и рок за поднишење прија-
ва на конкурс: Датум оглашавања: 31.08.2022. 
године.

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Аранђеловцу, на интернет 
презентацији Основног суда у Аранђеловцу, на 
интернет презентацији службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији и у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношења пријава на конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - публикација „Послови”. Последњи 
дан рока за подношења пријава је 08.09.2022. 
године.

Пријава на конкурс врши се на Образцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Аранђеловцу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се непосредно у Основном 
суду у Аранђеловцу, Књаза Милоша 102, први 
спрат канцеларија 25 или путем поште на исту 
адресу са назанком „пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”.

Прилком предаје пријаве на конкурс, Пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-

ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења.

Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функцио-
налннх компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: биографија са наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у 
државним органима. исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења, уго-
вори и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима и са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 
потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу; 
оригинал уверење издато од стране надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, не старије од шест месеци; оригинал 
уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци, издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, не старије од шест месеци.

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, 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 нерас-
поређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника. 
Као доказ се могу шприложити фотокопије 
документата које су оверене пре 01.03.2017.
године, у Основним судовима, односно општин-
ским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних функ-
ционалних компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом, позивају се да у року од 5 
(пет) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се предају непосредно на 
напред наведену адресу суда или се достављају 
путем поште са назнаком „За јавни конкурс”. 
Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда у 
Аранђеловцу, Књаза Милоша 102. Кандидати ће 
о датуму и времену бити обавештени на контак-
те (бројеве телефона или е-маил адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подно-

шење пријава. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или е-маил адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу:
Јелена Догањић Административно технички 
секретар, контакт телефон 034/617-0638 или 
зграда суда, Аранђеловац, ул Књаза Милоша 
бр.102, први спрат канцеларија бр.25.

НАПОМЕНЕ: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, уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак и уверење да кандидат није осуђиван. 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, 
да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама (члан 103. 
став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава *, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве Комисија ће одбацити 
решењем.

Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, прописано је 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.Јавни конкурс спроводи конкур-
сна Комисија именована одлуком председника 
Основног суда у Аранђеловцу.Обавештавају 
се учесници конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника.
Основни суд у Аранђеловцу не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности и етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописа-
не услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у граматичком мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

Овај оглас објављује се на огласној таб-
ли и интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Образац пријаве на конкурс за сва 
радна места, може се преузети на званич-
ној интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Администрација и управа

КРАЉЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Виши суд у Краљеву

Датум оглашавања: 31.8.2022. године
Почетак рока за пријављивање на конкурс: 
31.8.2022. године
Истек рока за пријављивање на конкурс: 
8.9.2022. године

На основу одредби члана 47, члана 48, члана 
54 и члана 61 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ 79/05, 81/05-испр., 
64/07, 67/07-исправ., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), одребе члана 8. став 
4 а у вези члана 2. став 8., члана 9. став 3., 
члана 10, члана 11, члана 12, члана 14, чла-
на 15 и члана 16. Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“ 
бр 2/19), члана 5, члана 7, члана 8, члана 9, 
члана 10, члана 15, члана 16, члана 17, члана 
18, члана 22, члана 24 и члана 26 Правилника 
о саставу конкурсне комисије, начину провере 
компетенција, критеријумима и мерилима за 
избор на извршилачка радна места у судови-
ма и јавним тужилаштвима („Службени глас-
ник РС“ бр 30/19), у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Вишем суду у Краљеву Су I 1-14/19 
од 5.3.2019. године, Конкурсна комисија Вишег 
суда у Краљеву, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачког 

радног места систем администратор
 у Вишем суду у Краљеву

I Орган у коме се радно место попуњава
Виши суд у Краљеву, Крађорђева 5

II Радно место које се попуњава:

Систем администратор у звању 
саветника

1 извршилац

III Радни однос и место рада: 
Радни однос на неодређено, Виши суд у 
Краљеву, Карађорђева 5

Опис послова: систем администратор учест-
вује у планирању, развоју имплементацији и 
одржавању пословног, апликативног софтве-
ра у оквиру ПРИСС, правосудног информацио-
ног система Србије укључујући базе података, 
њихову структуру и начине заштите до пот-
пуног успостављања и интеграције ИКТ сис-
тема, учествује у пројектима везаним за рад 
информационих, комуникационих и других 
комуникационих система за потребе суда;врши 
инсталацију, конфигурацију сервера подеша-
ва и администрира системски софтвер у суду; 
самостално врши инсталацију и тестирање 
софтверских апликација; израђује једностав-
није пословне апликације за аутоматизацију 
послова аналитике и статистике рада суда; 
администрира и прати рад рачунарске мре-
же, изводи обуку корисника на овим послов-
ним апликацијама, израђује веб презентацију 
и дизајн пословног материјала суда, учествује 
у изради техничке документације, стандарда и 
процедура за набавку опреме делокруга свог 
рада, планира и учествује у набавци опреме и 
софтвера за информациони систем суда, стара 
се о back-up података, прати вирусне програме 
на Интернету и примењује анти-вирусну зашти-
ту, води евиденцију информатичког ресурса у 
оквиру ПРИСС-а, ради информатичку припрему 

за аналтику рада суда, за израду статистичких 
извештаја у електронском и папирном облику и 
активно учествује у креирању аналитичких пла-
нова у суду, прати спровођење аналитичко-ста-
тистичких послова и обавља и друге послове по 
налогу председника суда. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама на, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
специјалистичким студијама на факултету; при-
родног или техничког смера, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребна компетенција за рад 
за ово радно место. 

IV 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. 

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

VI 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. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 
“Организација и рад државних органа РС”- про-
вераваће се путем теста (писмено)
“Дигитална писменост” – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару)
“Пословна комуникација”- провераваће се пис-
мено симулацијом (писмено).

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих и посебних функцио-
налних кометенција могу се наћи на интернет 
презентацији Вишег суда у Краљеву http://www.
kv.vi.sud.rs/

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. 

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција 

Посебне функционалне компетенције које се 
проверавају у изборном поступку су: 

*посебна функционална компетенција за област 
рада – Област рада информатички послови – 
познавање Office пакета и интернет технологије 
– провераваће се путем симулације (писмено). 
Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата; 
*посебна функционална компетенција за област 
рада : информатички послови у правосуђу – 
поседовање знања из области информационе 
безбедности - провераваће се усменим путем, 
путем разговора са кандидатом. Разговор са 
кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова на одређеном 
радном месту за које је расписан конкурс;
*посебна фунцкионална компетенција област 
рада информатички послови у правосуђу – 
знање и вештине за имплементацију и одржа-
вање пословног софтвера за управљање пред-
метима - провераваће се усменим путем, путем 
разговора са кандидатом. Разговор са кандида-
том захтева да се у усменом облику да предлог 
решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на одређеном радном месту 
за које је расписан конкурс;

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

3. Провера понашајних компетенција

Понашајне комптенције (управљање инфор-
мација, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се писаним путем- упитник или усме-
но – интервју. 

Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре понашајних компетенција, међу кандитатима 
који су испунили мерила за проверу понашајних 
комптенција, приступа се фази у којој се спро-
води Интервју са комисијом. 

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од 3 месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмет-
ном конкурсу. База питања биће објављена на 
интернет страници Вишег суда у Краљеву. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата

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

VII Рок за подношење пријаве: рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – Листу „Послови“. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Вишег суда у Краљеву http://www.
kv.vi.sud.rs/ или у штампаној верзији у Писарни-
ци Вишег суда у Краљеву, Карађорева 5

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

IX Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: биографија са наводима о даса-
дашњем радном искуству; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења којом 
се потврђује стручна спрема која је наведена у 
условима за радно место; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству (потврде, решење 
и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издата од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу; оригинал уверење да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од 6 месеци), други докази о стеченим 
знањима и вештинама. 

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.

Одредбом чланова 9. 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“ 
бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама по којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне књи-
ге рођених, уверења о држављанству, уверења 
о положеном државном стручном испиту и уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Виши суд ће при-
бавити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција изузев уколико наведене 
доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на 
конкурс за радно место којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам.

За све доказе који се прилажу у фотокопији, 
фотокопија мора бити оверена код јавног 
бележника (изузев у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у Основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама Основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. годи-
не у Основним судовима, односно општинским 
управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Сви 
докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити пре-

ведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. Диплома којом се 
потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована. 

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 19.9.2022. године о 
чему ће кандидати бити обавешетени на броје-
ве телефона или електронске адресе које су 
навели у својим пријавама. 

Провере општих функционалних компентен-
ција, посебних функционалних компентенција, 
понашајних компентенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у Вишем суду 
у Краљеву, Карађорђева бр. 5. 

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

XI Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу, Драгана Симић, Секретар суда.

XII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс шаље се на адресу 
Карађорђева 5, Краљево.
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији http://www.kv.vi.sud.rs/ и огласној табли 
Вишег суда у Краљеву, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање; неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком конкурсне комисије; кан-
дидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције искључују из даљег 
изборног поступка; кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под усло-
вом да тају испит полаже до окончања проб-
ног рада; кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате који без поло-
женог државног стручног испита; свака фаза 
изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона; информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу општих и 
посебних функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Вишег суда у Краљеву; оба-
вештавају се учесници јавног конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника; изборни поступак ће бити 
спроведен без дискриминације по основу расе, 
боје коже, пола, вере, националисти, етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

КРУШЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Светог Саве 51
тел. 037/712-320

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат мора да испуњава 
и следеће посебне услове:да је држављанин 
Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педа-
гошких, андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник ;да има најмање пет година радног 
искуства у струци; да се против њега не води 
кривични поступак; да није кривично осуђи-
ван; да поседује организационе, комуникацио-
не, менаџерске и вештине презентације; знање 
страног језика; знање рада на рачунару. Кан-
дидат је дужан да, уз пријаву са биографским 
подацима, поднесе: програм рада за мандатни 
период; доказ о стручној спреми; доказ о рад-
ном искуству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; уверење да се 
против њега не води кривични поступак и уве-
рење да није кривично осуђиван. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова подноси се на 
горе наведену адресу са назнаком на коверти 
“Пријава на конкурс за именовање директора”.

ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Краља Милана 48

Саветник за имовинско - правне 
послове

у Одељењу за урбанизам

УСЛОВИ: опис послова: Води поступак и при-
према решења о конверзији, експропријацији, 
деекспропријацији, административном прено-
су непокретности. Води поступак утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта; води 
поступак и закључује споразуме о накнади за 
експроприсану непокретност. Води поступак 
поништавања решења о изузимању; припре-
ма решење о утврђивању права коришћења; 
води поступак по захтевима странака за 
враћање сеоских утрина и пашњака; прима на 
записник споразум о накнади и обезбеђењу 
друге непокретности; припрема решења о 
утврђивању права коришћења грађевинског 
земљишта ранијим сопственицима; утврђује 
престанак права коришћења земљишта. 
Поступа по замолницама других органа; 
одлучује по приговорима странака; организује 
увиђај на терену у сарадњи са службом за 
катастар непокретности; предлаже надлежним 
органима доношење одговарајућих општих и 
појединачних аката потребних за ефикаснији 
рад на овим пословима; прибавља по службе-
ној дужности неопходну документацију; води 
првостепени управни поступак; доставља 
управна акта јавном правобраниоцу. Води 
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евиденцију изграђеног и неизграђеног грађе-
винског земљишта у јавној својини општине 
и на којима општина има право располагања 
и поступа по предметима који подлежу Зако-
ну о озакоњењу објеката. Обавља послове 
овлашћеног лица за прибављање, уступање 
и достављање података на Порталу е-Упра-
ва (е-Зуп) и Порталу е-Шалтер Републичког 
геодетског завода који су неопходни за посту-
пање и одлучивање у управним поступцима из 
његове надлежности. Води поступак отуђења 
и давања у закуп грађевинског земљишта јав-
ним оглашавањем; води поступак отуђења 
грађевинског земљишта непосредном погод-
бом; води поступак откупа станова у својини 
општине; води поступак прибављања неиз-
грађеног земљишта у јавној својини; води 
поступак враћања земљишта, изузимања 
земљишта које је одређено као јавно грађе-
винско. Одређује вештачење; издаје оверене 
преписе решења о национализацији објека-
та и грађевинског земљишта; издаје оверене 
преписе решења о одузетој имовини по осно-
ву аграрне реформе; издаје оверене преписе 
решења поступајућег органа; води евиденције 
о кретању предмета од подношења захтева 
до архивирања; прикупља документацију за 
упис имовине у одговарајуће јавне регистре. 
Води јединствени регистар непокретности у 
јавној својини локалне самоуправе; води и 
ажурира портфолија имовине у јавној своји-
ни ЈЛС и доставља податке координатору за 
управљање имовином који се тичу стамбених 
и пословних објеката, станова и пословног 
простора и других објеката. Учествује у раду 
радних тела и комисија формираних од стра-
не Скупштине општине, председника општи-
не, Општинског већа или начелника Управе и 
врши и друге послове које одреди начелник 
одељења и начелник Општинске управе. Сте-
чено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно - научног 
поља правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит или уколико службеник нема 
положен државни стручни испит дужан је да 
државни стручни испит положи у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа, 
најмање тригодине радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). У изборном поступку: провера 
стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата спроводи се применом теста знања 
и вештина, писменим радом и симулацијом. Са 
кандидатима биће обављен усмени разговор. 
Кандидати треба да познају: Закон о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе; Закон о општем управ-
ном поступку; Закон о електронској управи; 
Уредбу о канцеларијском пословању органа 
државне управе; рад на порталу Е-управе; 
Закон о експропријацији; Закон о јавној своји-
ни; Закон о планирању и изградњи; Закон о 
претварању права коришћења у право својине 
на грађевинском земљишту; познавање дру-
гих прописа; познавање рада на рачунару; 
вештина комуникације. Кандидати треба да 
поседују и следеће знања и вештина: Упра-
вљање информацијама; Управљање задаци-
ма и остваривање резултата; Оријентација ка 
учењу и променама; Изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвеће-
ност и интегритет. Кандидати треба да посе-
дују и следећа знања и вештине: Организа-
ција и рад локалне самоуправе; Дигитална 
писменост и Пословна комуникација.

Саветник – у Одељењу за урбанизам 
- Обједињена процедура - контрола 
техничке документације и управно-

правни послови

Опис послова: Учествује у изради локацијских 
услова; проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву. Прибавља 
услове за пројектовање, односно прикључење 
објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и 
друга документа од имаоца јавних овлашћења. 
Врши контролу усклађености података наведе-
них у изводу из пројекта са издатим локацијс-
ким условима. Цени испуњеност имовинско 
- правних услова за издавање грађевинске доз-
воле. Израђује грађевинску дозволу. Израђује 
измену решења о грађевинској дозволи; 
израђује решење којим се одобрава извођење 
радова из члана 145. Закона о планирању и 
изгадњи. Проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву. Провера-
ва и цени адекватност средстава обезбеђења 
плаћања доприноса за уређење грађевинског 
земљишта. Потврђује пријаву радова; потврђује 
изјаву о завршетку темеља; обавештава грађе-
винску инспекцију о поднетој пријави радова, 
о поднетој изјави о завршетку израде темеља, 
о поднетој изјави о завршетку израде објекта. 
Упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да 
изврше прикључење објеката на инфраструк-
туру. Израђује решење о употребној дозволи; 
доставља употребну дозволу органу надлежном 
за послове државног премера и катастра ради 
уписа права својине. Води првостепени управни 
поступак у складу са потребама прима странке 
и комуницира са њима. Учествује у изради ана-
лиза, информација и извештаја из свог дело-
круга рада и послове по Закону о озакоњењу 
објеката. Учествује у раду радних тела и коми-
сија формираних од стране Скупштине општи-
не, Председника општине, Општинског већа 
или начелника Управе, обавља и друге посло-
ве које одреди начелник одељења и начелник 
Општинске управе. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља правних наука или из научне 
области грађевине или архитектуре на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит или уколико служ-
беник нема положен државни стручни испит 
дужан је да државни стручни испит положи у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа, најмањетри година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). У изборном поступку: прове-
ра стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата спроводи се применом теста знања 
и вештина, писменим радом и симулацијом. Са 
кандидатима биће обављен усмени разговор. 
Кандидати треба да познају: Закон о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе; Закон о општем управном 
поступку; Закон о електронској управи; Уредбе 
о канцеларијском пословању органа државне 
управе; рад на порталу Е-управе; Закона о 
планирању и изградњи; Уредба о локацијским 
условима; Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре е-путем; Правилника 
о садржину и начину издавања грађевинских 
дозвола; познавање других прописа; позна-
вање рада на рачунару; вештина комуникације. 
Кандидати треба да поседују и следеће знања 
и вештина: Управљање информацијама; Упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 

Оријентација ка учењу и променама; Изградња 
и одржавање професионалних односа; Савес-
ност, посвећеност и интегритет. Кандидати 
требба да поседују и следећа знања и вешти-
не: Организација и рад локалне самоуправе; 
Дигитална писменост и Пословна комуникација. 
Услови за рад на радном месту: да је пунолетан 
држављанин Републике Србије; да има пропи-
сано образовање; да испуњава остале услове 
прописане законом и актом о систематизацији 
радних места; да није правноснажно осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци и да 
учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве због теже повреде дужности из радног 
односа. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старија од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном стручном испиту за 
рад у државним органима (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом стручном испиту за рад у државним 
органима достављају оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном правосуд-
ном испиту – за случај да се у условима тра-
жи научна област правних наука или друштве-
но-хуманистичких наука); 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); 
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци (не старије од шест месеци); уверење 
Суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница (не старије од 
шест месеци). Кандидати уз пријаву могу доста-
вити и сертификате, потврде и друга документа 
којима доказују поседовање знања, способности 
и вештина за потребно радно место. За учес-
нике конкурса који су били у радном односу у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
поред наведених доказа, потребно је доставити 
и доказ да им раније није престајао радни однос 
због теже повреде дужности из радног одно-
са. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, суду или 
код јавног бележника. Одредбом чл. 9. и 103. 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентич-
но тумачење), између осталог, прописано је да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама. Доку-
менти о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: Уверење о држављанству, Извод 
из матичне књиге рођених, Уверење Суда да 
против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, Уверење МУП-а да канди-
дат није осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци, Уверење о положеном 
државном испиту. Потребно је да учесник кон-
курса, уз наведене доказе, достави изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 
Пример изјаве се налази на интернет презен-
тацији општине Медвеђа https://www.medvedja.
ls.gov.rs где се иста може преузети. Трајање 
радног односа: За наведена радна места, радни 
однос се заснива на неодређено време. Место 
рада: Општинска управа општине Медвеђа, 
Краља Милана 48, Медвеђа 16240. Пробни 
рад: кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутономне 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1002-1003 | 31.08.2022.18

Администрација и управа

покрајине или јединице локалне самоуправе 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. 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 испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту 
провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку, 
и то провера знања и способности обавиће се 
путем тестирања и усменог разговора са кан-
дидатима, односно провера познавања рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару (MS 
Office), обавиће се у просторијама Општинске 
управе општине Медвеђа, Краља Милана 48, 
о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона и адресе) које наведу 
у својим пријавама. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Општинска управа општине Медвеђа, 
Краља Милана 48, 16240 Медвеђа са назнаком 
„За јавни конкурс – (навести назив радног места 
за које се конкурише)”. Рок за подношење прија-
ва je 6.септембар. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Радуле Шолевић, тел. 
064/863-8354; e-mail: r.solevic@medvedja.org.
rs . Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија образована од стране начелника Општин-
ске управе општине Медвеђа. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене. Овај конкурс објављује се 
на веб страници општине Медвеђа https://www.
medvedja.ls.gov.rs.

НОВИ ПАЗАР

ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН
36320 Тутин,Трг Шемсудина Кучевића,  

зграда бизнис центра бб.
тел. 020/811-035

1. Материјално финансијско 
књиговодство основних средстава, 

звање саветник

Опис посла: води помоћне књиге основних 
средстава и аналитичку евиденцију основних 
средстава; води материјано финансијско књи-
говодство и врши хронолошко одлагање за 
архивирање целокупне документације у вези 
са финансијско-материјалним пословањем из 
своје надлежности; врши квартално и годишње 
усаглашавање главне књиге са помоћним књи-
гама и евиденцијама; учествује у изради заврш-
ног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и 
врши фактурисање закупа и других услуга које 
врши општинска управа; врши ревалоризацију 
уговорних обавеза и обрачун амортизације и 
ревалоризације основних средстава; води заду-
жење и раздужење корисника по реверсима и 
евиденцију ХТЗ опреме; врши усклађивање 
стања имовине са стварним стањем на основу 
пописа; предлаже расходе, расходовање имо-
вине и отпис основних средстава; врши требо-
вање и расподелу канцеларијског материјала и 
материјала за хигијену; у случају да материјал 
има одговарајући недостатак врши реклама-
цију; набавка интернационалних и домаћих 
извода рођених, венчаних и умрлих; задужи-
вање и раздуживање извода по месним канце-
ларијама. Подноси извештај о раду на захтев 
руководиоца Одељења. Обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Одељења и начелни-
ка Општинске управе.

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

зовно-научног поља друштвено-хуманистичке 
наука из научне области екномске науке) на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, три године 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).

2. Послови пружања правне помоћи 
звање саветник

Опис посла: пружа правну помоћ грађанима 
који имају пребивалиште или раде на подручју 
општине за потребе остваривања њихових 
права, обавеза и правних интереса сачиња-
вањем писаних поднесака, уговора, тестаме-
ната, овлашћења и друго; даје усмене правне 
савете грађанима који имају пребивалиште 
или раде на подручју Општине Тутин за пот-
ребе остваривања њихових права, обавеза и 
правних интереса; прати законску и подзакон-
ску регулативу и друге прописе; предузима 
мере за ефикасније пружање правне помоћи 
грађанима, обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека начелника Одељења и начелника 
Општинске управе и за свој рад је одговоран 
шефу одсека начелнику одељења и начелнику 
Општинске управе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из науч-
не области у оквиру образовно – научног поља 
друштвено – хуманистичких наука (правне нау-
ке) на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, (мастер академ-
ске студије, специјалистичке студије академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
основне академске студије у трајању најмање 4 
године правног смера, три године радног иску-
ства у струци и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).

Одсек за имовинско-правне, управно-правне 
послове и правну помоћ ће по захтеву врши-
ти контролу и израду нацрта одлука, решења, 
уговора и споразума које доноси Председник 
општине, СО-е, Општинско веће и Општинска 
управа. Одсеком руководи шеф одсека.

Место рада: Општинска управа Тутин, Зграда 
Бизнис центра бб, трг Шемсудина Кучевића, 
Тутин.

Адреса на којој се подносе пријаве: Општинска 
управа Тутин, у Тутину, трг Шемсудина Куче-
вића, Зграда Бизнис центра бб – Писарница ОУ 
Тутин са назнаком „За јавни конкурс за пријем 
службеника на неодређено време”.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Фетаховић Мирза, тел. 020/811-830 рад-
ним данима (понедељек-петак) од 10-12 часо-
ва.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса у 
Листу Послови.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: Пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству (пријава садр-
жи назив и број радног места за које учесник 
јавног конкурса подноси пријаву, име и пре-
зиме, датум и место рођења, адресу стано-
вања, број телефона, податке о образовању, 
својеручни потпис); оригинал или оверена 

фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; уверење МУП-а да учесник 
у јавном конкурсу није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора у трајању од нај-
мање шест месеци; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, рјешења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство).

У случају да учесник конкурса има положен 
стручни испит за рад у државним органима 
прилаже оригинал или оверена фотокопија 
Уверења о положеном стручном испиту за рад 
у државним органима.

За учеснике јавног конкурса који су били у рад-
ном односу у државном органу, односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, поред наведених доказа, потребно 
је доставити и доказ да им раније није прес-
тајао радни однос у државном органу, органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или код 
јавног бележника.

У изборном поступку ће се обавити разговори 
са пријављеним кандидатима у вези стручне 
оспособљености , знања и потребних вештина 
за конкретно радно место где ће о датуму раз-
говора бити накнадно обавештени.

Трајање радног односа: За наведена радна 
места, радни однос се заснива на неодређе-
но време. Сходно одредби члана 102. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Оглас о јав-
ном конкурсу садржи податке о радном месту 
преузете из Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места у Општинској упра-
ви, Општинском правобранилаштву, стручним 
службама и посебним организацијама општине 
Тутин.

Напомена:
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбаче-
не. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране начелника Општин-
ске управе.

Овај оглас објављује се на wеб страници www.
tutin.rs, на огласној табли Општинске управе 
Тутин и у листу Послови .

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Администрација и управа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/313-983

I Орган у коме се попуњава извршилачко радно 
место: Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, 
Житни трг 16, 36 300 Нови Пазар

II Извршилачка радна места која се попуња-
вају:

1. Уписничар у звању референта
на неодређено време

1 извршилац

Опис послова: води уписнике, евидентира кре-
тање предмета, обележава номенклатуре озна-
ка на попису списа, уводи и разводи предмете 
у уписнику, води регистар уписника, сређује и 
архивира завршене предмете, саставља статис-
тичке прегледе по уписницима и попуњава ста-
тистичке упитнике, води одговарајуће доставне 
књиге и књиге експедиције, обавља и друге 
послове по налогу непосредно надређеног.

УСЛОВИ: Средња школска спрема друштве-
ног, природног или техничког смера IV степен, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад за ово радно место.

2. Записничар у звању референта
на неодређено време

1 извршилац

Опис послова: по годишњем распореду посло-
ва обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад тужиоцу код кога је 
распоређен, пише записнике, дактилограф 
врши унос текстова по диктату и са диктафон-
ских трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга и коригује унете податке, стара 
се о савременом обликовању текста, припрема 
и штампа завршне материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
јавног тужиоца.

УСЛОВИ: IV степен - Средња школска спре-
ма друштвеног или техничког смера, најмање 
две године радног искуства у струци, поло-
жен испит за дактилографа I-а класе, положен 
државни стручни испит и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

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.

1. Провера општих функционалних компетен-
ција:
Свим кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције и то: Организација и рад 
државних органа Републике Србије (провера 
ће се вршити путем писаног теста), Дигитална 
писменост (провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару), Пословна комуника-
ција (провера ће се вршити писменом симула-
цијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост” ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, натраженом 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 тес-
товне провере.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Вишег јавног 
тужилаштва у Новом Пазару, http://np.vi.jt.rs

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

1) посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву – 
познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију јавног тужилаштва.

2) посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву – 
поседовање знања и вештина потребних за рад 
на пословном софтверу.

3) посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву – 
познавање релевантних прописа из делокруга 
органа – Правилника о управи у јавном тужи-
лаштву и Закона о државним службеницима.

За радно место записничар:
1) посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву – 
познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију јавног тужилаштва.
2) посебна функционална компетенција – поло-
жен испит за дактилографа I-а класе ( провера 
ће се вршити увидом у сертификат).
3) посебна функционална компетенција у 
области рада писарнице у јавном тужилаштву – 
познавање релевантних прописа из делокруга 
органа – Правилника о управи у јавном тужи-
лаштву и Закона о државним службеницима. 
(Провера ће се вршити писаним путем-тестом 
и усменим путем-разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције су Управљање инфор-
мацијама; Управљање задацима и остваривање 
резултата; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних одно-
са; Савесност, одговорност и посвећеност, као 
и интегритет и њихову проверу вршиће дипло-
мирани психолог или обучени процењивач на 
основу интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Комисијом и вредновање канди-
дата:
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа-про-
вераваће се путем интервјуа са Комисијом 
(усмено).

Све наведене компетенције Комисија ће прове-
рити у року од месец дана рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу. База питања биће објављена на интер-
нет страници тужилаштва (http://np.vi.jt.rs)

Заједничко за сва радна места:
IV Место рада: Нови Пазар, стално седиште 
Житни трг 16

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

VI Општи услови за запослење (чл. 45. ст. 1. 
Закона о државним службеницима)
држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци.

VII Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу:
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве за извршилачко радно место - уписни-
чар и за извршилачко радно место - записничар 
који су доступни на интернет страници Вишег 
јавног тужилаштва у Новом Пазару http://np.vi.
jt.rs или у штампаној верзији у Управи тужи-
лаштва Житни трг. 16, кабинет 56 на другом 
спрату. Образац пријаве мора бити својеручно 
потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адресу ста-
новања; телефон, електронску адресу; податке 
о образовању и правосудном испиту; податак о 
знању рада на рачунару; податак о знању стра-
ног језика; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини; посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима. Пријава на јавни конкурс 
може се поднети путем поште или непосредно 
на адресу Нови Пазар, Житни трг 16, са наз-
наком „Пријава на конкурс” Приликом пријема 
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује на јав-
ном конкурсу. Подносилац пријаве биће оба-
вештен о додељеној шифри у року од три дана 
од дана пријема пријаве на начин на који је у 
пријавио назначио доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакте (адресе или 
бројеви телефона), које наведу у својим обрас-
цима пријаве. Провера свих компетенција ће 
се вршити у просторијама Вишег јавног тужи-
лаштва у Новом Пазару, Житни трг 16. Учесни-
ци 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 емаил адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Комисијом: оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не 
старији од 6 месеци); уверење да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(не старије од 6 месеци), потврда да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа (само они кандидати који су радили у 
државном органу); оверена фотокопија дипло-
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ме којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима. Канди-
дати без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Сертификат или други доказ о 
познавању рада на рачунару (уколико поседује 
исти).

Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. Гласник Републике Србије” 
бр.18/2016) прописано је између осталог да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о 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 којим се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном државном стручном испиту, уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван казану 
затвора од најмање 6 месеци.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од 5 радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.

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

X Рок за подношење пријава:
Осам дана од дана оглашавања у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс:
Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву 
у Новом Пазару, Житни трг 16, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс” (навести назив рад-
ног места за које се подноси пријава).

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

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 
интервју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Асмир Меховић, секретар у 
Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, тел. 
020/313-983.

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

Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене Закључком комисије. Свака фаза 
изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном 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. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих и посебних функ-
ционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару 
(http://np.vi.jt.rs). Обавештавају се учесници 
јавног конкурса да ће се документација враћа-
ти искључиво на писани захтев учесника. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Вишег јавног тужилаштва у Новом Паза-
ру (http://np.vi.jt.rs), на порталу е-управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

НОВИ СА Д

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ВРБАСУ

21460 Врбас, Палих бораца 9ц

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачког 

радног места

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Основно јавно тужилаштво у Врбасу, Палих 
бораца број 9ц, Врбас

II Радно место које се попуњава:

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија - референт
1 извршилац

III Опис послова: Инсталира и одржава систем 
и комуникациони софтвер рачунарске мреже, 
штампање и другу периферну опрему, инста-
лира и одржава активну и пасивну комуника-
циону опрему, администрира ЛАН тужилаштву, 
пружа основно упознавање корисника са начи-
ном рада помоћу рачунара и прикључење на 
интернет, прати вирусне програме на интерне-

ту и примењује антивирусне заштите, израђује 
пратећу документацију, помаже у спровођењу 
статистичких послова и обавља и друге послове 
по налогу јавног тужиоца.

IV УСЛОВИ: IV степен средње школске спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције.

V 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 компетен-
ција: Свим кандидатима који учествују у избор-
ном поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне 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 функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – „Дигитална писменост”, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), доста-
вите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања 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 области рада из 
области информатички послови (Office пакет и 
интернет технологије), посебна функционална 
компетенција у области информатички посло-
ви у тужилаштву (поседовање знања и вешти-
на за имплементацију и одржавање пословног 
софтвреа у оквиру правосудног информационог 
система и познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију јавног тужилашт-
ва), посебна функционална компентенција у 
области релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Правилник о управи у јавним тужи-
лаштвима и Закон о државним службеницима, 
познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места техничар одр-
жавања информационих система и технологија)

3. Провера понашајних компетенција: Понашај-
не компетенције су Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резул-
тата рада; Оријентација ка учењу и променама; 
Изградња и одржавање професионалних одно-
са; Савесност, посвећеност и интегритет - (про-
вераваће се од стране дипломираног психолога 
- писаним путем - упитник).

4. Интервју са Комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са коми-
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сијом. Временски оквир провере свих компе-
тенција је три месеца од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс.

VI Место рада: Врбас, улица Палих бораца број 
9ц

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

VIII Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци ( члан 
45 став 1 Закона о државним службеницима);

IX Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: пријава на конкурс подноси се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Основног јавног тужилаштва у Врбасу 
www.вб.ос.јт.рс или у штампаној верзији у упра-
ви тужилаштва, улица Палих бораца 9ц; обра-
зац пријаве мора бити својеручно потписан; 
образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима; пријава на јавни конкурс 
може се поднети путем поште или непосредно 
на адресу: Основно јавно тужилаштво у Врба-
су, Врбас, улица Палих бораца број 9ц; прили-
ком пријема пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац прија-
ве учествује на јавном конкурсу. Подносилац 
пријаве биће обавештен о додељеној шифри 
у року од 3 дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

X Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовреме, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу на основу података наведених у обрац-
су пријаве на конкурс, спровешће се изборни 
поступак, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакте (адересе, бројеве 
телефона или е- маил адресе) које су навели у 
пријави. Провера свих компетенција обавиће се 
у просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Врбасу, улица Палих бораца број 9ц. 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 е- маил адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

XI Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом: оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, уверење да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци ( издаје надлежна Полицијска управа, 
не старије од 6 месеци), потврда да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа (или писмена изјава учесника конкур-

са), оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци ( потврде, решења, и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), 
сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару ( уколико поседује исти), Образац 
1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/2016 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту, уве-
рење да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Потребно је да кандидат у 
делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

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, односно општинским 
управама као поверени посао) као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс 
је: Осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
“Послови”.

XIII Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Врбасу, 
улица Палих бораца број 9ц, Врбас, са назнаком 
“За јавни конкурс”.

XIV Изборни поступак: Списак кандидата који 

испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове прија-
ве. Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу 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 
интервју са кандидатима.

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Тужилачки помоћник, Немања 
Слимак, контакт телефон: 021/704-114.

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

Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном 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. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на канди-
дате без положеног државног стручног испита.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац ОЈТ у Врбасу.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Врба-
су www.vb.os.jt.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е- управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - 
“Послови”.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Врбасу www.vb.os.jt.rs.

ПИРОТ

ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Саше Ивковића 1

Директор
на мандатни период од четири године

Опис посла: организује и руководи радом уста-
нове; стара се о законитости рада установе; 
предлаже програм рада и план развоја устано-
ве и финансијски план установе и предузима 
мере за спровођење плана развоја и програ-
ма рада; одговоран је за спровођење програ-
ма рада установе; одговоран је за материјал-
но – финансијско пословање установе; доноси 
Правилник о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са зако-
ном и статутом установе; извршава одлуке 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1002-1003 | 31.08.2022.22

Администрација и управа

Управног одбора и присуствује седницама, без 
права одлучивања; одлучује о појединачним 
правима , обавезама и одговорностима запос-
лених у складу са законом и колективним уго-
вором и утврђује износе накнаде сарадника у 
складу са законом и Статутом; закључује угово-
ре у име и за рачун установе; даје овлашћења 
за за ступање и даје овлашћења из делокруга 
свога рада; врши и друге послове предвиђене 
уговором о раду, законом, статутом и другим 
прописима. Одговорност: Одговара Управном 
одбору установе и оснивачу установе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: дуж-
ност директора установе културе може да 
обавља лице које има високо образовање, које 
је стекло -на основним академским студијама 
у обиму од насјмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису које уређује високо образовање почев 
од 10.септембра 2005. године. Додатна знања/ 
испити/ радно искуство: знање страног јези-
ка, положен одговарајући стручни испит ако 
се захтева законом; знање рада на рачунару; 
најмање пет година радног искуства у култу-
ри. Поред услова који су предвиђени Законом 
о култури, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: - да нема законских сметњи за 
његово именовање, односно да није осуђиван 
за кривично дело против привреде и правног 
саобраћаја; - да поседује организаторске спо-
собности. Неопходно је да кандидати прило-
же следећу документацију: извод из матичне 
књигње рођених( оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству Републике 
Србије; диплома о стеченој високој стручној 
спреми (оверена фотокопија); доказ о радном 
искуству у области културе(потврда послодав-
ца или извод ПИО фонда); оверену фотокопију 
личне карте; биографију са контакт подацима; 
кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс: 8 дана од дана огла-
шавања. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Александра Миловановић 
- председница Управног одбора Дома културе 
Бабушница, контакт телефон: 064/5941-242. 
Датум оглашавања: 31.08.2022.године. Адреса 
на коју се подноси пријава на конкурс (поштом 
или лично): Дом културе Бабушница, Саше 
Ивковића 1, 18330 Бабушница, са назнаком „ За 
конкурс за директора”. Обављање разговора са 
кандидатима: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, назначене вештине и знања Управ-
ни одбор ће обавити разговор у просторијама 
Дома културе Бабушница, Саше Ивковића 1, 
након завршетка конкурса, о чему ће канди-
дати бити обавештени телефонским путем или 
електронском поштом. Напомене: неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене. Конкурс спроводи 
Управни одбор Дома културе Бабушница. Овај 
оглас објављен је на сајту Националне служ-
бе за запошљавање и листу „Послови”, једним 
дневним новинама које се дистрибубуирају на 
територији Републике Србије, на сајту општине 
Бабушница, огласној табли општине Бабушни-
ца, сајту Дома културе Бабушница и огласној 
табли Дома културе Бабушница. 

УЖИЦЕ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Уче Димитријевића 6

тел. 031/715-982

Записничар, звање: референт
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже на шест месеци

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
председника суда, судије или секретара суда.

УСЛОВИ: III IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа I класе, поло-
жен државни стручни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних компетен-
ција:
из области знања организација и рад државних 
органа Републике Србије (провера ће се врши-
ти писаним путем – тест); из области знања и 
вештина дигитална писменост (провера ће се 
вршити решавање задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару); из области знања и вешти-
на пословна комуникација (провера ће се врши-
ти решавање теста који ће се радити у папир-
ној форми, заокруживањем једног од више 
понуђених одговора из постављених задата-
ка на интернет презентацији Основног суда у 
Пожеги).

Напомена: у погледу провере опште функцио-
налне компетенције “дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције “дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу “рад на рачунару”), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата. 
Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. Информације о материјалу 
за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на 

интернет презентацији Основног суда у Пожеги 
www.pz.os.sud.rs.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:
1. Посебна функционална компетенција позна-
вање прописа Закон о државним службеници-
ма и Судски пословник као и вештина куцања 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
Кандидати тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти Комисија методом случајног избора из базе 
питања која ће бити благовремено објавље-
на на интернет презентацији Основног суда у 
Пожеги. Кандидати ће тест радити у папирној 
форми. Време за израду теста је један сат.

2. Посебна функционална компетенција посе-
довање вештине куцања провераваће се прак-
тичним радом на рачунару тако што ће члан 
Комисије гласно диктирати судску одлуку коју 
ће кандидати куцати на рачунару. Сви канди-
дати ће радити исту судску одлуку а време за 
проверу је 10 минута.

3. Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.

4. Посебна функционална компетенција-поло-
жен испит за дактилографа I класе провера ће 
се вршити увидом у потврду о положеном испи-
ту. Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора из базе питања која ће бити благо-
времено објављене на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги. Кандидат може на сва-
ко питање дати, односно заокружити само један 
одговор. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор ако се 
кандидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима, Комисија ће таквог кандидата удаљити 
са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест. Време за израду теста је 1 
сат.

Мерила која ће бити коришћена за вредовање 
функционалних компентенција путем разговора 
са кандидатом су следећа: стручна заснованост, 
аналитичност, систематичност, прецизности и 
тачност навођења података и јасноћа у изно-
шењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција вршиће од 
стране дипломираног психолога, која подразу-
мева психолошку процену способности, особи-
на личности и мотивација за конкретно радно 
место.

4. Интервју са Комисијом и вредновање канди-
дата:

Након фазе провере понашајних компетенција 
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, 
који подразумева разговор чланова комисије 
са кандидатом у циљу процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

Врста радног односа и место рада:
Радни однос се заснива на одређено време због 
повећаног обима посла, најдуже на шест месе-
ци, у Основном суду у Пожеги, Уче Димитрије-
вића 6.

Општи услови за рад: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије, да 
учеснику конкурса раније није престао радни 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа, да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 месеци

Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс:
Датум оглашавања: 31.8.2022. године. Јавни 
конкурс је оглашен на огласној табли Осно-
вног суда у Пожеги, на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријаве за 
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација “Послови”. 
Последњи дан рока за подношење пријава је 
8.9.2022. године.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs)

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се на шалтеру у писарни-
ци Основног суда у Пожеги, Уче Димитрије-
вића број 6 Пожега или путем поште на исту 
адресу са назнаком “пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места – 
назив радног места”. Приликом предаје прија-
ве на конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што Комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од 3 дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

Докази које прилажу кандидати:
Кандидати који су успешно прошли фазу прове-
ре посебних функционалних компетенција, пре 
интервјуа са конкурсном комисијом прилажу: 
биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству, уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
диплома којом се потврђује стручна спрема; 
уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државнинм органима и уверење 
о положеном испиту за дактилографа 1 класе.

Исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство). Потврду да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стра-
не државног органа у коме је учесник интер-
ног конкурса био у радном односу. Уверење 
да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци издате од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, не старије од 6 месеци.

Други докази о стеченим знањима и вешти-
нама: Државни службеник који се пријављује 
на конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (или у Основним судови-
ма). Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је 

стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли фазу прове-
ре посебних функциконалних компетенција, пре 
интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се 
да у року од 5 радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе податке који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведе-
ну адресу “за јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда 
у Пожеги, Уче Димитријевића број 6. Кандида-
ти ће о датуму и времену бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) 
која наведу у својим обрасцима пријаве. Избор-
ни поступак ће започети по истеку рока за под-
ношење пријава.

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-маил адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Савић, админстративно технички 
секретар Основног суда у Пожеги, контакт теле-
фон 031/715-982.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама у 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 и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку (Сл.Гл. РС број 18/16) про-
писано је између осталог, да је орган дужан да 
по службеној дужности, у складу са законом 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање у којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 
9. став 3.), да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама (члан 103. став 3). Потребно је да канди-
дат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

Кандидати који су у претходне две године 
учествовали на конкурсу (конкурсима) за посао 
у државним органима и испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција 
и који се у пријави на конкурс изјасне да желе 
да им се признају бодови које су остварили у 
поступку провере општих функционалних и /
или понашајних компетенција, уз пријаву на 
конкурс прилажу потврду или други писани 
доказ надлежног државаног органа о броју ост-
варених бодова за сваку од ових компетенција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази биће одбачене. 
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 провера ком-
петенција.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована Одлуком председника Основног суда 
у Пожеги. Обавештавају се учесници конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

Основни суд у Пожеги не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, вере, пола, нацио-
налности и етничког порекла или инвалиди-
тета. Конкуренција се заснива на квалитету и 
отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у граматичком мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији и огласној табли Основног суда у 
Пожеги, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, за сва радна мес-
та, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Основног суда у Пожеги (www.
pz.os.sud.rs).

ВРШАЦ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Васка Попе 7

Судијски помоћник - виши судијски 
помоћник

на неодређено време

Примарни послови: помаже судији у раду; 
израђује нацрте судских одлука у прекршајним 
предметима; учествује у разматрању и обради 
спорних правних питања која се јављају у раду 
у појединим прекршајним предметима; под над-
зором и упутствима поступајућег судије, узима 
на записник изјаве странака, предлоге и дру-
ге поднеске; прати и проучава праксу судова и 
међународних судских органа, правне ставове и 
мишљења, као и правну литературу; води суд-
ску праксу Прекршајног суда у Вршцу и архи-
ву другостепених одлука; сачињава службене 
белешке, анализе, обавештења и дописе по 
налогу судије или председника суда и орга-
низује достављање одређених писмена.

Секундарни послови: припрема материјале за 
састанке и седнице судија и води записнике на 
седницама судија; помаже председсенику суда 
у пословима судске управе; израђује нацр-
те општих правних аката од значаја за рад и 
пословање суда.

Алтернативно: учествује у раду комисије за 
јавне набавке и стара се о правилној и пра-
вовременој припреми плана јавних набавки, 
тендерске документације и уговора у вези са 
спровођењем јавних набавки; прати прописе 
из области јавних набавки и стара се о закони-
тости свих радњи и поступака у вези са набав-
кама.

Остало: обавља и друге послове самостално 
или под надзором и упутствима судије и пред-
седника суда.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке – на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
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цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године – дипломирани правник, или на спе-
цијалистичким студијама на факултету. Посеб-
ни услов: Положен правосудни испит. Радно 
искуство: Најмање пет година радног искуства 
у правној струци, од којих су две године радног 
искуства после положеног правосудног испита.

Експедитор поште, звање: референт
на неодређено време

Опис послова: ради на експедицији судске 
поште; требује марке и одговара за правил-
но руковање истим; заводи пошту кроз књигу 
достављача , књигу за доставу поште у месту и 
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обич-
ну пошту и књигу за препоручену пошиљку); 
врши доставу судских писмена странкама и дру-
гим учесницима у судским поступцима у складу 
са одредбама процесних закона; доноси судску 
пошту, врши предају и пријем поште , доставља 
и пошту између зграда суда као и у самој згра-
ди суда ; по потреби дежура ради доставе пис-
мена која су по својој природи хитна; обавља 
и друге послове по налогу председника суда, 
секретара суда, управитеља писарнице и шефа 
писарнице.

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

Уписничар, звање: референт
на неодређено време

Примарни послови: сређује, пописује и фор-
мира новопримљене прекршајне предмете; 
стара се о равномерној расподели предмета 
по судијама, имајући у виду број предмета и 
област прекршаја којој предмети припадају; 
заводи и разводи предмете кроз одговарајуће 
уписнике у складу са Судским пословником; 
евидентира све фазе поступка у току рада 
по судским предметима, у складу са Судским 
пословником; прима списе, поднеске, телеграме 
и остала писмена упућена суду преко поштан-
ске службе, курира, достављача или непосред-
но од странака; отвара, прегледа и разврста-
ва писмена; одваја писмена према хитности и 
материји и распоређује их по судијама; ставља 
и попуњава отисак пријемног печата.

Секундарни послови: издавање потврда и уве-
рења о подацима из службене евиденције пре-
кршајног суда, а на захтев физичких и правних 
лица; старање о наплати судске таксе у погледу 
издавања потврда и уверења.

Остало: обавља и друге послове самостално 
или под надзором и упутствима председника 
суда или управитеља писарнице.

УСЛОВИ: Завршена средња школа, друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
најмање две године радног искуства у струци 
за извршиоца на неодређено врема, а без рад-
ног искуства за извршиоца на одређено време и 
посебне компетенције за ово радно место.

Уписничар, звање референт 
на одређено радно време

Примарни послови: сређује, пописује и фор-
мира новопримљене прекршајне предмете; 
стара се о равномерној расподели предмета 
по судијама, имајући у виду број предмета и 
област прекршаја којој предмети припадају; 
заводи и разводи предмете кроз одговарајуће 
уписнике у складу са Судским пословником; 

евидентира све фазе поступка у току рада 
по судским предметима, у складу са Судским 
пословником; прима списе, поднеске, телеграме 
и остала писмена упућена суду преко поштан-
ске службе, курира, достављача или непосред-
но од странака; отвара, прегледа и разврста-
ва писмена; одваја писмена према хитности и 
материји и распоређује их по судијама; ставља 
и попуњава отисак пријемног печата.

Секундарни послови: издавање потврда и уве-
рења о подацима из службене евиденције пре-
кршајног суда, а на захтев физичких и правних 
лица; старање о наплати судске таксе у погледу 
издавања потврда и уверења;

Остало: обавља и друге послове самостално 
или под надзором и упутствима председника 
суда или управитеља писарнице.

УСЛОВИ: Завршена средња школа, друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
најмање две године радног искуства у струци 
за извршиоца на неодређено врема, а без рад-
ног искуства за извршиоца на одређено време и 
посебне компетенције за ово радно место.

Врста радног односа и место рада за радна мес-
та
За радна места Судијски помоћник, Експеди-
тор поште, Уписничар радни однос се заснива 
на неодређено време, а за једно радно место 
Уписничар радни однос се заснива на одређе-
но време. Место рада за сва радна места је у 
Прекршајном суду у Вршцу, улица Васка Попе 7.

Општи услови за рад на свим радним местима: 
да је учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије, да учесник конкурса има 
прописану стручну спрему потребно за тра-
жено радно место и да испуњава друге услове 
одређене Законом, другим прописима и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радним места у државном органу, да 
учесник конкурса раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа, да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 месеци. Рок за подношење пријава на кон-
курс са кратком биографијом и одговарајућом 
документацијом је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријава на кон-
курс Врши се на обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Прекршајног 
суда у Вршцу http://vs.pk.sud.rs/ или се преу-
зима доласком непосредно у писарници Прекр-
шајног суда у Вршцу на адреси Вршац, Васка 
Попе 7, а пријава садржи и податке о начину 
прибављања податка из службених евиденција 
(кандидат се опредељује да ли ће сам приба-
вити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега, у ком случају је кандидат дужан 
да уз пријаву попуни и преда образац Изјаве – 
Образац 1а).

Напомена: Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место на које конкуришу.
Кандидати пријаве на конкурс подносе на адре-
су: Прекршајни суд у Вршцу, улица Васка Попе 
7 Вршац, предајом лично на писарницу суда 
или препорученом пошиљком са назнаком, у 
зависности на које радном месту конкуришу: 
„За конкурс за пријем на радно место Судијски 
помоћник”, „За конкурс за пријем на радно 
место Експедитор поште”, „За конкурс за пријем 
на радно место Уписничар – неодређено вре-
ме”, „за конкурс за пријем на радно место Упис-
ничар – одређено време”. Приликом предаје 
пријаве на конкурс, пријава добија шифру под 

којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што Комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од 3 дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен 
за доставу обавештења. Докази које прилажу 
кандидати уз пријаву на конкурс. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: биографија са наводи-
ма о досадашњем радном искуству, уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о стеченом образовању.

Оригинал или оверену фотокопију исправа 
којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима је 
стечено радно искуство); уверење да против 
лица није покренут кривични поступак, нити 
истрага (не старије од 6 месеци), потврду да 
кандидату није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа коју издаје државни орган у коме је 
кандидат био у радном односу (подносе само 
кандидати који су били у радном односу у дру-
гом државном органу).

Уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 месеци издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије / не старије од 6 месеци;) 
- лекарско уверење о здравственој психофи-
зичкој способности за обављљање послова у 
државним органима. Потребно је да кандидати 
пријаву потпишу својеручно. 

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 управа-
ма које послове овере обављају као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. мар-
та 2017.године у основним судовима, односно 
општинским управама (осим уверења о неос-
уђиваности и уверења да се не води кривични 
поступак, које не може да буде старије од шест 
месеци).

Одредбама чланова 9. и 103. Закона о општем 
управном поступка („Службени гласник Репу-
блике Србије” бр. 18/2016) прописано је између 
осталог да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Сходно наведеном потребно је да учесник кон-
курса у делу „Изјава”, у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. Наведе-
не доказе кандидат може доставити уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Изборни поступак: списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни 
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поступак, објављује се на интернет презента-
цији Прекршајног суда у Вршцу према шифра-
ма њихове пријаве. Стручна оспособљеност 
кандидата: Конкурсна комисија ће вредновати 
стручну оспособљеност кандидата да успеш-
но обавља послове радног места, полазећи од 
услова из огласа Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Прекршајном суду у Вршцу и радног искуства 
кандидата и то:

Опште функционалне компетенције:
организација и рад државних органа Републике 
Србије, дигитална писменост, пословна комуни-
кација.

Посебне функционалне компетенције;
посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада: познавање материјалних и 
процесних прописа релевантних за надлежност 
суда, познавање канцеларијског пословања.

Понашајне компетенције:
 управљање информацијама, - управљање 
задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет.

Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та:
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа- про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом.

Положен државни испит није услов нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за оне који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Компетенције ће 
се у изборном поступку проверавати по напред 
наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција - „Орга-
низација и рад државних органа Републике 
Србије” проверава се путем теста са питањима 
затвореног типа, који кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одгово-
ра; у папирној форми; у трајању од 45 минута.

Општа функционална компетенција - „ Дигитал-
на писменост” проверава се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару; у трајању 
од 30 минута.

Општа функционална компетенција - „Послов-
на комуникација” проверава се писменом симу-
лацијом; у папирној форми; у трајању од 30 
минута.

Посебне функционалне компетенције про-
веравају се писаним путем (тест; заокру-
живањем једног од понуђених одговора; у 
трајању од 30 минута) и усменим путем (раз-
говор са кандидатом; даје се предлог решења 
одређеног задатка; у трајању од 30 минута). 
За вредновање сваке утврђене посебне функ-
ционалне компетенције путем разговора са 
кандидатом, користи се пет мерила: анали-
тичност, систематичност, прецизност и тач-
ност у навођењу података, прикладан речник 
и стил писања, јасноћа и концизност изнетог 
закључка. Проверу понашајних компетенција 
врши дипломирани психолог, путем интервјуа 
и упитника.

Датум и место провере оспособљености учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, провера оспособљености ће се 
спровести у просторијама Прекршајног суда у 

Вршцу, ул. Васка Попе 7, а о датуму и месту 
кандидати ће бити благовремено обавештени.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу:
Драгана Маријан, заменик председника Пре-
кршајног суда у Вршцу, контакт телефон: 013/ 
836-433.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази (оверене фотокопије 
или оригинал), конкурсна комисија ће одбаци-
ти, сходно одредби чл.55. Закона о државним 
службеницима.

Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити ностри-
фикована.

Јавни конкурс спроводи конкурсна Комисија 
именована Одлуком председника Прекршајног 
суда у Вршцу Су.бр. I-9 6/22-2 од 16.08.2022. 
године.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Сви изрази и појмови 
који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и огласној табли Прекршајног суда у Врш-
цу и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање “Послови”.

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНА УСТАНОВА „УСТАНОВА 
ЗА СПОРТ” БОЉЕВАЦ

19370 Бољевац, Краља Александра 9а

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: 1. Стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама. 2) Радно искуство од најмање 3 годи-
не, на пословима на којима се захтева образо-
вање из тачке 1.овог члана; 3) Да се против 
њега не воде истражне радње, да против њега 
није подигнута оптужница, односно није пра-
воснажном судском одлуком осуђен за кривич-
но дело које се гони по службеној дужности; 
4) Да је држављанин републике Србије, 5) Да 
има општу здравствену способност. Место рада: 
Јавна установа „Установа за спорт” Бољевац, 
Краља Александра 9А, 19370 Бољевац. Стручна 
оспособљеност, знање које се оцењују и начин 
провере: Знање - познавање Закона о спорту 
– усмени разговор; Стручна оспособљеност – 
усмени разговор. Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана, од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
и веб сајту Општине Бољевац www.boljevac.org.
rs (рачунајући и дан објављивања). Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази биће одбачене 
закључком против кога није допуштена посебна 

жалба. Јавни конкурс спроводи Управни одбор 
Јавне установе „Установа за спорт” Бољевац. 
Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Све додатне информације од 
значаја за спровођење конкурса могу се добити 
путем телефона: 030/461-102 или путем мејла: 
ustanovazasportboljevac@gmail.com (особа за 
контакт Марко Богдановић). Адреса на коју 
се подноси пријава за јавни конкурс: Пријаве 
слати на адресу: Јавна установа „Установа за 
спорт” Бољевац, Краља Александра 9А, 19370 
Бољевац, у затвореној коверти, са назнаком „Не 
отварати – пријава по конкурсу за именовање 
директора Јавне установе „Установа за спорт” 
Бољевац. Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавнии конкурс: Уз пријаву кандидат треба да 
приложи следећу документацију:1) биографију 
са наводима о досадашњем, радном искуству – 
потписану од стране подносиоца, 2) диплому 
или уверење о стеченој високој стручној спреми 
у складу са наведеним условима (оверена фото-
копија), 3) доказ о радном искуству (оверена 
фотокопија радне књижице, уговори о раду, 
решења или друге потврде - уверења) из којег 
се може прецизно утврдити радно искуство (у 
складу са наведеним условима), као и на којим 
пословима је исто стечено, 4) уверење / извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе министарства унутрашњих послова и 5) 
уверење надлежног суда да се против лица не 
води кривични поступак, (оба не старија од 6 
месеци од дана објављивања јавног конкурса) 
– оригинал, 6) извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 7) уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци од дана објављивања јавног конкурса). 
8) Уверење о општој здравственој способности.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАПРЕДАК”

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Диспечер

УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање у четво-
рогодишњем трајању, радно искуство: 6 месе-
ци.

Инкасант

УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање у четво-
рогодишњем трајању природне или техничке 
струке, или средње образовање у трогодишњем 
трајању, природне или техничке струке, радно 
искуство: 1 година.

Финансијски аналитичар

УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање у четво-
рогодишњем трајању, особа са инвалидитетом 
која се прима у радни однос под општим усло-
вима у складу са чланом 23. став 1. Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом (“Сл. гласник РС”, 
бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022).

Посао се не чека, посао се тражи
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„DM DROGERIE MARKT”
11070 Нови Београд 

Булевар Михаила Пупина 181
тел. 064/8609-620

Комисионар
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

Виљушкариста
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно 
искуство на сличним магацинским позиција-
ма, пожељно поседовање дозволе за упра-
вљање виљушкаром. Пријаве слати на е-маил: 
zaposlenje@dm.rs у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

 “BERMILTON GROUP” DOO
11070 Нови Београд, Савски насип 7

тел. 063/297-237

Хигијеничар/ка
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно 
радно искуство 6 месеци.

ЗАНАТСКА РАДЊА “ПОСМАЦ”
25220 Црвенка, Моше Пијаде 59

тел. 060/3035-540

Браварско - лимарски послови на 
индустријским машинама

на одређено време

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије, теренски рад. 
Јављање кандидата на телефон 060/3035-540 
радним даном од 08-14 часова. Конкурс остаје 
отворен до попуне.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ 
И УСЛУГЕ

DOCUS ČAČAK
32000 Чачак, Милоша Ћосића 8

Консултант за увођење ЕРП решења
на одређено време

УСЛОВИ: образовање: VII степен стручне спре-
ме, економски факултет или факултет орга-
низационих наука; добро познавање руског 
и енглеског језика; добро познавање рада на 
рачунару; радно искуство: небитно, али пред-
ност имају кандидати са радним искуством. 
Повремено теренски рад - посета клијентима. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
телефон: 032/310-050 Ивану Радојевић или да 
пошаљу своје пријаве - ЦВ на e-mail: office@
docus.co.rs Трајање конкурса: 30.09.2022. год.

УР “ЦАРЕВА ЋУПРИЈА”
11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 79

тел. 011/3690-144, 064/2212-076 
e-mail: mmilenko@sbb.rs

Шанкер
на одређено време (могућност  

преласка на неодређено време)
2 извршиоца

Конобар
на одређено време (могућност  

преласка на неодређено време)
2 извршиоца

Кувар
на одређено време (могућност  

преласка на неодређено време)
2 извршиоца

Печењар
на одређено време (могућност  

преласка на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: обавезно радно искуство од минимум 
годину дана рада на истим радним позиција-
ма, рад у сменама, одговорност, прецизност и 
марљивост. Нудимо редовна примања и рад у 
пријатном окружењу.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
CAFFE A LA PERLA BEOGRAD

Београд, Раковица, Борска 7Е
тел. 066/8732-767

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама. Јављање кандидата на 
контакт телефон 066/8732-767.

NAXI TAKSI
Београд, Раковица, Борска 7е

тел. 011/35-65-057
e-mail; beonaxis@yahoo.com

Operater u call centru
5 извршилаца

УСЛОВИ: предвиђен пробни рад . Ради се у 
сменама укључујући и ноћни рад. Потребно 
је познавање рада на рачунару, средњи ниво 
знања енглеског језика и радно искуство је 
пожељно. Кандидати се јављају на телефон 
011/3565-057.

САОБРАЋАЈНО, ТУРИСТИЧКО 
И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВРШАЦ”

26300 Вршац, Степе Степановића 9

Кондуктер
на одређено радно време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада Вршац. Радно искуство 
небитно. Трећи и четврти ниво квалифика-
ција. Јављање кандидата на контакт 069/8696-
009 или доставити радну биографију на мејл 
dragan.amizic@stup.rs

Возач аутобуса
на одређено радно време

5 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада Вршац. Степен образо-
вања минимум основна школа. Поседовање 
лиценце за обављање професионалног воза-
ча (ЦПЦ). Возачка дозвола Д. Радно искуство 
небитно. Јављање кандидата на контакт теле-
фон 069/8696-009 или доставити радну биогра-
фију на мејл dragan.amizic@stup.rs

“САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” 
АДО Београд

Београд, Булевар војводе Мишића 51

Саветник у продаји животних 
осигурања

на одређено радно време
4 извршиоца

УСЛОВИ: место рада: Вршац, дужина радног 
времена 8 часова, теренски рад, обезбеђен 
превоз, - трећи ниво квалификације, назив 
квалификације није битно, додатна знања и 
вештине: комуникативност, рад са људима, 
пожељно искуство рада у продаји не и неоп-
ходно. Рад на рачунару: Интернет, Word, Excel. 
Возачка дозвола: пожељно “Б”. Радно иску-
ство небитно. Јављање кандидата на контакт 
телефон 063/642-074 и путем мејла aleksandar.
stosic@sava-zivot.rs

AKCIONARSKO DRUŠTVO 
ZA OSIGURANJE GRAWE

Београд, Булевар Михајла Пупина 115Д
тел. 064/8607-486

e mail: maja.cenic@grawe.rs

Сарадник у осигурању ,продаја
5 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада Панчево. Слање пријаве 
мејлом, Јављање кандидата на контакт телефо-
на. Лице за контакт: Маја Ценић.

ПОПРАВКА И ЗАМЕНА 
ВЕРТОБРАНСКИХ СТАКАЛА

KRC GLASS
21101 Нови Сад, Коперникова 13

Стаклар за ауто стакла

УСЛОВИ: Опис посла: Замена стакла на вози-
лима. Пожељна возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад.

ОСТАЛО: Пријава кандидата на мејл адресу: 
krcglass25@gmail.com. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 065/2919-599. Рок за пријаву 
17.09.2022. године.

4К СИСТЕМИ 021 ДОО
21000 Нови Сад, Булевар Патријарха Павла 26

Електроинсталатер
4 извршиоца

УСЛОВИ: Возачка дозвола Б категорије. Терен-
ски рад, обезбеђен превоз.

Помоћни електроинсталатер
4 извршиоца

УСЛОВИ: Теренски рад, обезбеђен превоз.

ОСТАЛО: Слање пријава на мејл адресу: 
4ksistemi@gmail.com. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 062/620-550. Рок за пријаву 
16.09.2022. године.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД
11000 Београд, Војводе Мишића 51

тел. 011/3643-627

Агент у кол центру
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме. Заинтересовани кандидати да пошаљу 
ЦВ на e-mail: nikolina.vujovic@sava-zivot.rs или 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 15.09.2022. год.

BERMILTON GROUP DOO
11070 Нови Београд, Савски насип 7

тел. 063/297-237

Помоћни радник у кухињи
3 извршиоца
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УСЛОВИ: помоћни радник у кухињи, без обзи-
ра на стручну спрему. Рад у сменама. Пожељно 
радно искуство у трајању од 6 месеци.

Собарица - одржавање хигијене у 
собама

4 извршиоца

УСЛОВИ: одржавање хигијене у собама-собари-
ца. Рад у сменама. Пожељно радно искуство у 
трајању од 6 месеци.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс путем телефона 
на број 063/297-237. Рок за пријаву на конкурс 
је до 30 дана од дана објављивања у часопису 
„Послови“.

ARROW M018
18000 Ниш, Војводе Танкосића 9/52

Хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне 
спреме; послови одржавања хигијене у стамбе-
ним зградама и пословним објектима. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
office@arrowm018.rs или се јављају на контакт 
телефон: 063/419-897 и 064/642-7660.

ROTA CONSULTING DOO
11000 Београд, Мосорска 9

Књиговођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару; радно искуство 6 месеци. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 064/1145-060 или на e-mail: 
rota@sbb.rs. Рок за пријаву на конкурс је до 
попуне радног места.

DAVID STAR CO DOO
Петра Коњовића 12 в

тел. 060/7666-567

Радник на мануелним пословима у 
производњи кућне хемије

УСЛОВИ: Радно искуство није битно. Јављање 
кандидата на контакт телефон.

METRO CASH & CARRY
Београд, Аутопут за Нови Сад 120

Продавац
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање. Радно место подразумева 
рад у сменама и ноћни рад. Место рада Пали-
лула - Крњача.

ОСТАЛО: јављање кандидата путем телефон 
064/1946-588. Рок важења огласа је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”.

ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„SELFIE TIME”

18000 Ниш, Војводе Вука 8а

Женски фризер
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство: 3 месеца. Заинтересовани кандидати се 
јављају на контакт телефон: 064/8982-260.

NATURA BEAUTY BALCAN DOO
18000 Ниш 

Византијски булевар 15

Точилац на гасној станици

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка доз-
вола Б категорије. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: natura.beauty.
balcan@gmail.com или се јављају на контакт 
телефон: 063/240-3280 и 018/277-034.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО
11000 Београд 

Булевар Војводе Мишића 51
тел: 063/8610-943

Продаја животног осигурања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на смер. Пожељно искуство у продаји, позна-
вање рада на рачунару. Контакт особа Анђел-
ко Поповић, тел 063/8610943, e-mail: andjelko.
popovic@sava-zivot.rs. Рок за пријављивање 
01.12.2022.

ИРЕНА МАРКЕТ ДОО
17500 Врање, Партизански пут 340/6

тел. 062/677-904
e-mail irenamarketdoo@gmail.com

Трговац
на одређено време до 24 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен било које квалификације, 
место рада Врање, трајање запосљена 24 месе-
ца, 40 сати недељно, рад у сменама, пробни 
рад, директно упућивање кандидата у Ире-
на маркет, Партизански пут 340/6 од 10 до 20 
слање пријаве поштом, мејлом, јављање канди-
дата на телефон 062/677-904, рок за пријаву на 
оглас до проналаска извршилаца.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са (неоверене фотокопије дипломе и уверења 
о положеном стручном испиту) предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба 3) на 
наведеној адреси са назнаком за који конкурс 
се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа канди-
дата неће бити враћена. Дом здравља “Нови 
Београд” задржава право да не изабере ни јед-
ног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине за пријем у 
радни однос у ДЗ Жабари

Опис послова: Самостално пружа медицинску 
помоћ из домена опште медицине лицима која 
се јаве на преглед. Даје мишљење у вези здрав-
ственог стања пацијената, учествује у предузи-
мању мера превентивне делатности. Одговара 
за благовремен пријем и преглед пацијената. 
Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи 
кућно лечење и упућује пацијенте на стацио-
нарно лечење Обавља саветодавни рад. Ради 
на здравственом васпитању и подизању здрав-
ствене културе пацијената Стара се за уред-
но вођење медицинске документације. Води 
рачуна о потрошњи одн. прописаној терапији. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом завршен медицински факултет (VII сте-
пен стручне спреме) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном Медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из МК рођених (не старије од шест месе-
ци) или оверена фотокопија. Кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Уз пријаву треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинскомм факултету, извод из 
МК рођених (не старије од шест месеци) или 
оверена фотокопија. Кандидат који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у гласилу Национал-
не службе за запошљавање у листу “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће дужни да доставе лекарско уверење, уве-
рење о држављанству и уверење надлежног 
суда да се против њих не води кривични посту-
пак. Пријаву са документацијом доставити на 
адресу: Дом здравља Жабари, кнеза Милоша бб 
12374 Жабари.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђева бб.

тел. 017/851-315

Возач санитарног возила
на одређено време до 31.12.2022. 

године
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовања, возачка дозвола 
Б и Ц категорије.

Спремачица здравствених 
просторија

на одређено време до 31.12.2022. год., 
због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема; основно образовање 
или средња стручна спрема.

Струковни лабораторијски техничар
на одређено време до 31.12.2022. 

године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе следећа документа: молба 
за пријем са кратком биографијом, адресом 
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и контакт телефоном, диплома о завршеној 
школи (оверена фотокопија), сведочанство о 
завршеној основној школи за радно место под 
бр.2 (оверено), за послове возача као доказ 
доставити оверену фотокопију возачке дозво-
ле, извод из матичне књиге родјених (овере-
на фотокопија), уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уве-
рење Општинског суда да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци, у захтеву (мол-
би) кандидати требају навести документацију 
коју је доставио поводом огласа. Пријаве на 
оглас се могу поднети лично у Дому здравља у 
Бујановац, К Петровића 328, Бујановац, сваког 
радног дана од 7.00 до 14.00 часова у затворе-
ној коверти или послати препоручено поштом 
на адреси дома здравља - Бујановац, са наз-
наком ,,За оглас“, и назив радног места. Оглас 
ће бити објављен на огласној табли и интернет 
презентацији Дома здравља као и код Нацио-
налне службе за запошљавање, а доставља се 
Министарству здравља ради објављивања на 
интернет страници Министарства. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у листу 
,,Послови,, а након објаве треба слати докумен-
та у Дому здравља у Бујановац. Кандидати биће 
писмено обавештени о избору.

АПОТЕКА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

12000 Пожаревац 
Моше Пијаде 4

Благајник
на одређено време, због замене 

привремено одсутног запосленог,  
до његовог повратка

УСЛОВИ: место рада: Апотека „Васа Пелагић“ 
у Пожаревцу, Моше Пијаде 4. 1. Поред општих 
услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: Завршено Средње 
образовање. Знање рада на рачунару. 2. Пред-
ност: Поседовање возачке дозволе – Б кате-
горије. 3. Документација коју кандидат треба 
да приложи: Пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које канди-
дат конкурише и податке о кандидату (име и 
презиме, адресу пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Кратку биографију. Фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању (оверену фотоко-
пију). Извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија). Извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме). Кандидат се прима у радни однос 
са пуним радним временом на одређено време 
због замене привремено одсутног запосленог, 
до његовог повратка у апотеци „Васа Пелагић“ 
у Пожаревцу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати, Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли Апотекарске установе Пожаревац у 
просторијама рачуноводства у Моше Пијаде 4, 
Пожаревац. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. 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. Особа за контакт Иван Лазаревић 
тел: 012/523-127. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 
4, 12000 Пожаревац.

ИВАНА МОРИШАН - БАСТА 
ПР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 

ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ 
МЕДИЦИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

ПРОТЕТИКЕ Др МОРИШАН 
- БАСТА ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 5

Стоматолошка сестра

Медицински техничар

Стоматолошки - зубни техничар

Јављање кандидата на телефон 063/8872-636 
(лице за контакт др Ивана Морисан - Баста), 
или на имејл ivana.morisan@gmail.com

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„МЕРКУР” - ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања 
Булевар српских ратника 18

Специјалиста интерне медицине

Опис послова: врши специјалистичке интер-
нистичке прегледе болесника са комплетном 
лабораторијском обрадом, постављањем дија-
гнозе, одрађивањем терапије и формирањем 
историје болести у електронској форми; спро-
води лечење и рехабилитацију стационарних 
болесника применом балнео и медикаметозних 
процедура и стара се о њиховом спровођењу 
преко контролних прегледа; спроводи здрав-
ствено васпитање болесника; одговоран је за 
свој стручно-медицински рад и радну дисципли-
ну извршилаца са којима ради; обавезан је да 
у раду примењује мере и поступке прописане 
QMS-ом; за свој рад одговоран је шефу стацио-
нарне службе, начелнику медицинских служби 
и директору Установе.

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће посебне услове: 
положен специјалистички испит из интерне 
медицине - седми ниво, подниво два (ниво 7.2) 
НОКСА-а; важеће одобрење за самостални рад 
(лиценца) и најмање једна године радног ста-
жа у струци након положеног специјалистичког 
испита.

Специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације

Опис послова: врши специјалистичке фи- 
зијатријске прегледе болесника са постав- 
љањем дијагнозе, обрадом историје боле-
сти, одређивањем терапије (физикалне и/или 
медикаментозне), спроводи лечење и рехаби-
литацију стационарних болесника са форми-
рањем историје болести у електронској форми; 
врши специјалистичке физијатријске прегледе 
амбулантних пацијената, поставља дијагнозу, 
одређује терапију и формира специјалистички 
извештај; прати спровођење и ефикасност про-
писане терапије преко контролних прегледа и 
преко сарадње и консултација са физиотерапе-
утима; спроводи здравствено васпитање болес-
ника; одговоран је за свој стручно-медицински 
рад и радну дисциплину извршилаца са којима 
ради; обавезан је да у раду примењује мере и 
поступке прописане QMS-ом; за свој рад одго-
воран је шефу службе за физикалну медицину и 
рехабилитацију, начелнику медицинских служ-
би и директору Установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће посебне услове: 
положен специјалистички испит из физикалне 
медицине и рехабилитације - седми ниво, под-
ниво два (ниво 7.2) НОКСА-а; важеће одобрење 
за самостални рад (лиценца) и најмање једна 
године радног стажа у струци након положеног 
специјалистичког испита.

ОСТАЛО: кандидати прилажу следећа доку-
мента: пријаву - молбу; оверену фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испи-
ту; оверену фотокопију одобрења за самостал-
ни рад (лиценца или одговарајуће решење 
ЛКС); оверену фотокопију или оригинал изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене личног имена); доказе о 
радном стажу кандидата у струци након поло-
женог специјалистичког испита (копије угово-
ра о раду или копије уговора о привременим 
и повременим пословима) и то само уколико 
је кандидат стекао радни стаж у струци након 
положеног специјалистичког испита ван Спе-
цијалне болнице за лечење и рехабилитацију 
“Меркур” - Врњачка Бања; потпуну личну и 
радну биографију са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом. Решењем директора 
биће формирана комисија која ће након увида 
у приспелу документацију пријављених канди-
дата и на основу обављеног разговора - интер-
вјуа исте рангирати. Неблаговремене, непотпу-
не и неисправне пријаве неће се разматрати, 
нити ће се рангирати пријаве кандидата који 
не буду присуствовали разговору са комисијом 
за избор кандидата. Одлуке о избору кандида-
та са којима ће бити засновани радни односи 
доноси директор на основу извештаја комисије 
и то у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу: Спе-
цијална болница за лечење и рехабилитацију 
“Меркур” - Врњачка Бања, Булевар српских 
ратника број 18, 36210 Врњачка Бања - Згра-
да “Термоминералног купатила” - канцеларија 
2. Пријаве се достављају обавезно у затворе-
ној коверти са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос на неодређено време са 
пуним радним временом за радно место ____ 
(навести тачан назив радног места за које кан-
дидат подноси пријаву)”. На полеђини ковер-
те обавезно навести: име, презиме, адресу и 
личне контакте (телефон, е-маил адресу) кан-
дидата. Рок за подношење пријава је до 10.00 
часова дана 09.09.2022. године. Разговори са 
свим кандидатима који благовремено поднесу 
пријаве одржаће се дана 09.09.2022. године у 
Згради “Термоминералног купатила” у Врњачкој 
Бањи - канцеларија број 24 и то са почетком у 
следећим терминима: за пријем у радни однос 
специјалисте интерне медицине - са почетком 
у 10.30 часова; за пријем у радни однос спе-
цијалисте физикалне медицине и рехабилита-
ције - са почетком у 11, 30 часова. О спрове-
деном разговору са кандидатима биће сачињен 
записник. Приложена документација уз пријаву 
не враћа се кандидатима. Пријавом на оглас 
кандидати дају своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Одабрани кандидати су дужни да 
пре заснивања радног односа доставе лекар-
ско уверење о здравственој способности. Овај 
оглас ће бити објављен и на web страници 
Министарства здравља Републике Србије, на 
wеб страници Специјалне болнице за лечење 
и рехабилитацију “Меркур” - Врњачка Бања и 
на огласним таблама Специјалне болнице за 
лечење и рехабилитацију “Меркур” - Врњач-
ка Бања. За све додатне информације контакт 
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особа је Божидар Вучковић, начелник Службе 
за правне и економско-финансијске послове, а 
телефони за контакт су: 036/5155-150 (локал 
40-15) или 036/5155-132.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35000 Параћин, Мајора Марка 10

Спремач / спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
најдуже до 24 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за 
обављање заједничких послова, Одсек 

техничких и других послова

Опис посла: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност; одржава хигијену у административним 
просторијама; одржава хигијену у заједнич-
ким просторијама здравствене установе и око-
лине здравствене установе; обавља послове 
прања, пеглања и одржавања одеће, веша и 
друге робе за потребе здравствене установе. 
Обавља послове дезинфекције просторија, 
предмета, прибора и инвентара.Обавља посло-
ве уклањања и одношења нечистог веша на 
прање. Уклања и друге нечисте отпадне мате-
ријале и предмете одношењем на то одређено 
место.Обавља послове доношења и спремања 
чистог веша као и послове требовања и доно-
шења потрошног и другог материјала неопход-
ног за рад служби. Обавља послове на које је 
овлашћен решењем или одлуком директора, 
а који су из делокруга рада службе у оквиру 
свог степена стручне спреме односно образо-
вања, радне способности и занимања. За свој 
рад одговара шефу Одсека техничких и других 
послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат под-
носи: пријаву на оглас, кратку биографију, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
/ венчаних, фотокопију уверења о држављан-
ству, фотокопију доказа о стеченом основном 
обазовању. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или 
послати на горе наведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс за радно место спремач 
/ спремачица за рад у Служби за обављање 
заједничких послова одсек техничких и других 
послова”. Докази о испуњености услова подно-
се се у неовереним копијама. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и у публикацији „Послови”, код Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Небла-
говремене, недозвољене, непотписане прија-
ве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације 
можете се обратити на телефон 062/562-654.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

1) Виши радиолошки техничар / 
струковни медицински радиолог

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виши 
радиолошки техничар (VI степен стручне спре-
ме), положен стручни испит.

2) Медицински техничар општег 
смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера (IV степен стручне спреме), положен 
стручни испит.

3) Техничар за одржавање одеће и 
пеглачица

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава пси-
хофизичку и здравствену способност за рад 
под посебним условима рада и сменски рад. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и са тачно 
наведеним радним местом за које кандидат 
конкурише, извод из матичне књиге рођених и 
извод из матичне књиге венчаних (ако је извр-
шена промена презимена), диплому о заврше-
ној школи наведеној у условима за заснивање 
радног односа и сва четири сведочанства за 
радно место под бројем 2 потврду о положеном 
стручном испиту за радна места под редним 
бројем 1 и 2 потврду из ПИО фонда о радном 
стажу, извод са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање; решење или лиценцу за 
радна места под редним бројем 1 и 2. Прило-
жити фото-копије тражених докумената. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу ОБ Параћин или послати на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти, са наз-
наком „Пријава на оглас за радно место ____ 
(навести за које радно место се подноси прија-
ва)”. Кандидат прилаже лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за рад при-
ликом заснивања радног односа. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији НСЗ „Послови”. Оглас је објављен 
и на web сајту Министарства здравља. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном или неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратити на 
телефон 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: завршен медицински факултет (звање 
доктор медицине, VII/1 степен стручне спре-
ме); положен специјалистички испит из гине-
кологије и акушерства (звање доктор медици-
не специјалиста гинекологије и акушерства, 
VII/2 степен стручне спреме); положен струч-
ни испит; лиценца за рад; познавање рада на 
рачунару. Заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији; фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту; фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате код надлеж-
не Лекарске коморе; фотокопију личне кар-
те; кратку биографију, са навођењем степена 
познавања рада на рачунару и са тачном адре-
сом и контакт телефоном кандидата.

Лабораторијски техничар
у Служби за лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-

ве: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме (звање лабораторијски 
техничар са IV степеном стручне спреме); поло-
жен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати 
подносе следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеној школској спреми; фото-
копију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне коморе; фотокопију личне кар-
те; кратку биографију, са навођењем степена 
познавања рада на рачунару и са тачном адре-
сом и контакт 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 горе наведену 
адресу или непосредно у канцеларији писар-
нице Правно-кадровске службе Дома здравља. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкурсе не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити ове-
рена. Одлука о избору кандидата на расписани 
конкурс,биће објављена на огласној табли Дома 
здравља Гроцка и на сајту Дома здравља Гроц-
ка, а информације се могу добити у Правно-ка-
дровској служби Дома здравља Гроцка.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Mедицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања - 

Одељење хематологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педи- 
јатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање 6 месеци радног искуства.

Лабораторијски техничар
на одређено време до шест месеци, за 
потребе Хематолошке лабораторије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима.

Спремач / спремачица у 
просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; основна 
школа; шест месеци радног искуства на наве-
деним пословима; предвиђен пробни рад у 
трајању од 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте;фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту (за рад-
но место медицинска сестра и лабораторијски 
техничар); фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (угово-
ри о раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
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собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се 
конкурише”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ 

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

тел. 011/2658-355

Спремач / спремачица
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог у одсеку за одржавање и 
стандард у Поликлиничкој служби

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на оглас приложе: кратку биографију 
(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном 
и е-маил адресом и следећу документацију у нео-
вереним фотокопијама: диплому (сведочанство) о 
стеченој нижој стручној спреми – основном обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трај-
ни документ); извод из матичне књиге венчаних 
(уколико је диплома или сведочанство издато 
на презиме које је кандидат променио приликом 
склапања брака, под условом да та чињеница 
није назначена у изводу из матичне књиге рође-
них – трајни документ); уверење да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница нити да је покрену-
та истрага (не старије од 6 месеци). Пријаве сла-
ти на наведену адресу Клинике, са назнаком „За 
оглас за пријем у радни однос на одређено вре-
ме,– спремач/спремачица”, или лично доставити у 
Одељење за правне, кадровске, опште и технич-
ке послове. Приложена конкурсна документација 
неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за правне, кадровске, опште и техничке послове 
Клинике за неурологију и психијатрију за децу и 
омладину. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који су достави-
ли благовремене и уредне пријаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, итд.).Кан-
дидати ће о избору бити обавештени писаним 
путем у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Приликом заснивања радног 
односа изабрани кандидат је дужан да достави, 
у оригиналу или овереној фотокопији (оверене 
код јавног бележника): диплому (сведочанство) о 
стеченој нижој стручној спреми – основном обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трај-
ни документ); извод из матичне књиге венчаних 
(уколико је диплома или сведочанство издато 
на презиме које је кандидат променио приликом 
склапања брака, под условом да та чињеница 
није назначена у изводу из матичне књиге рође-
них – трајни документ); уверење да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница нити да је покре-
нута истрага (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење, у складу са прописима, као доказ о 
здравственој способности за обављање посло-
ва спремач/спремачица у здравственој установи 
(не старије од 6 месеци); санитарну књижицу са 
уредним санитарним налазом (не старијим од 6 
месеци). Приликом заснивања радног односа иза-
брани кандидат је дужан да достави и фотокопију 
нечиповане личне карте или очитану чиповану 
личну карту. Пре ступања на рад изабрани кан-

дидат је дужан да достави и фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац).

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине
у Служби медикалне онкологије, 

Болница за онкологију, пробни рад  
од 3 месеца

Доктор медицине
у Служби интернистичке геријатрије, 

клиника за интерну медицину,  
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен меди-
цински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, радно 
искуство у области конкурса. Уз пријаву на кон-
курс прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца 
или решење о упису у лекарску комору србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме, доказ о радном искуству 
након положеног стручног испита у области 
конкурса (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице или уверење о радном стажу 
из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос, уверење да се против њих не води кри-
вични поступак (уверење издаје суд), оверене 
фотокопије дипломе и уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у Лекарску комору Србије, оверену фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити 
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Комисија ће разматра-
ти све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради 
прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне посло-
ве КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје прија-
ве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној 
коверти са назнаком “За јавни оглас за пријем у 
радни однос на неодређено време” са навођењем 
радног места за које конкуришу лично или путем 
поште на горе наведену адресу. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објаве 
огласа на wеб страници Министарства здравља 
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети на писар-
ници Клиничко болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛЕНКО 
МАРИН” ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа: 
кандидат мора да испуњава опште услове про-

писане законом, завршен Медицински факул-
тет, VII 1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, поседовање лиценце за рад. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложе 
следеће доказе о испуњавању услова из огласа: 
оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном Медицинском факултету; оригинал или 
оверену копију Уверења о положеном стручном 
испиту, решење о лиценци издато од Лекар-
ске коморе Србије Рок за подношење пријаве 
са краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова из огласа је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на оглас доставити на адре-
су: Дом здравља „Др Миленко Марин” Лозница, 
Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не 
отварати” или директно у Управу Дома здравља 
„Др Миленко Марин” Лозница, сваког радног 
дана од 07 до 15 часова.

Медицинска сестра-техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа: 
завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву на 
оглас кандидати треба да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова из огласа: ори-
гинал или оверену копију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, оригинал 
или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, решење о лиценци издато 
од коморе медицинских сестара и техничара. 
Рок за подношење пријаве са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњености услова из 
огласа је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др 
Миленко Марин” Лозница, Болничка 65 Лозни-
ца са назнаком „За оглас - не отварати” или 
директно у Управу Дома здравља „Др Миленко 
Марин” Лозница, сваког радног дана од 07 до 
15 часова.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Чистачица
у Служби за правне и економско-

финансијске послове

УСЛОВИ: Завршена основна школа – I или II 
степен стручне спреме. Као доказ о испуње-
ности ових услова кандидати подносе – неове-
рене фотокопије следећих докумената: Пријаву 
на оглас са биографијом, бројем телефона, 
адресом и е-маил адресом; фотокопију дипло-
ме о завршеном основном образовању – I или 
II степен стручне спреме. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани неће бити 
посебно обавештавани о резултатима огласа. 
Документација неће бити враћена подносио-
цима пријава за оглас. Одлуку о избору кан-
дидата који ће бити примљени у радни однос 
на неодређено време доноси директор. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Одсек за опште, правне и техничке 
послове Завода за јавно здравље Пожаревац. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријава на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон: 012/222-690. Оглас биће 
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објављен и на званичној wеб страници Завода 
за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) 
и на wеб страници Министарства здравља РС. 
Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за 
јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шер-
бановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назна-
ком „За оглас“ или директно у Одсек за опште, 
правне и техничке послове, сваког радног дана 
од 07.00 до 15.00 часова.

ЗУ ЈУГОЛАБ
21000 Нови Сад, Цара Душана 67

e-mail: julija@jugolab.rs
kancelarija@jugolab.rs

www.jugolab.rs

Лабораторијски техничар / 
медицински техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршену 
медицинску школу, смер лабораторијски техни-
чар / медицински техничар. Општа здраствена 
способност. Услови рада: стандардан рад са 
пацијентима, венепункција, физичко - хемијски 
и микроскопски преглед седимента урина, 
одређивање крвне слике и леукоцитарне фор-
муле, пожељно радно ускуство, Знање рада 
на рачунару, Служите се енглеским језиком, 
одговорност при раду, поштовање процеду-
ра рада. Дужности: Посвећеност и преданост 
пацијенту, Водити бригу о хигијени и уредно-
сти радног простора у погледу здраствено-са-
нитарних услова, Поштовање мера безбедности 
и здравља на раду. Нудимо Вам: Динамичан 
посао, Адекватну зараду, Континуираноо усавр-
шавање. Кандидати који су заинтересовани за 
ову врсту радног ангажовања и испуњавају 
услове конкурса могу своју радну биографију/
ЦВ проследити на е-маил адресу: karijera@
jugolab.rs и julija@jugolab.rs. Кандидати који 
пријаве достављају путем електронске поште 
сагласни су да се њихови подаци могу користи-
ти за потребе селекције и прослеђивање кан-
дидата на основу Закона о заштити података. 
Оглас је актуелан 30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: на основним студијама стоматологије 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. на интегрисаним ака-
демским студијама из области стоматологије, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора стоматологије. Опис 
послова: Утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мес-
та. Потребна документа: пријава на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона, адре-
сом и мејл адресом; оверена фотокопија дипло-
ме о високом образовању; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); оверена фотоко-
пија лиценце за рад издатог од надлежне комо-
ре или решења о упису у надлежну комору или 
потврда надлежне коморе.
Оригинали или оверене фотокопије не смеју 
бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас 
кандидати дају своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом 

здравља Лапово. Изабрани кандидат је оба-
везан да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. 
Начин достављања пријава: пријаве у затво-
реној коверти слати или доставити лично на 
адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, 
Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: ”Прија-
ва на конкурс за заснивања радног односа 
на неодређено време за радно место Доктор 
стоматологије”. На полеђини коверте обавез-
но написати име и презиме кандидата. Све 
додатне информације се могу добити на теле-
фон 034/853-349. Трајање огласа: пријаве на 
оглас могу се поднети у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Обавештавање о изабраном кан-
дидату: избор кандидата ће извршити директор 
Дома здравља Лапово. Одлука о избору канди-
дата ће бити објављена на интернет страници 
Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу 
„Конкурси” од када тече рок за правно посту-
пање по истој. Кандидати неће бити лично 
обавештавани, а послата документа неће бити 
враћана. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Јавни оглас за заснивање радног односа ће 
бити истакнут на огласној табли Дома здравља 
Лапово, интернет страницама Министарства 
здравља Републике Србије и Дома здравља 
Лапово, као и у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Портир – чувар

УСЛОВИ: опис послова: према правилнику о 
организацији и систематизацији радних места 
у Дому здравља Нови Пазар. Стечено средње 
образовање, III/IV степен.

Возач у екипи хитне медицинске 
помоћи

УСЛОВИ: стечено средње образовање , IVсте-
пен. Опис послова: Према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији радних места у 
Дому здравља Нови Пазар.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком радном и личном биографијом 
(радно искуство), контакт телефон, оверену 
фотокопију дипломе, очитану личну карту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. 
Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, 
њих обрађује Кадровска служба Дома здравља. 
Приликом заснивања радног односа , кандида-
ти су дужни да доставе: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
који се заснивају не старије од 6 месеци. Уве-
рење суда да се против кандидата не води суд-
ски поступак, не старије од 6 месеци. Уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи, не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, адреса Генерала Живковића.1. са 
назнаком „За јавни оглас”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кон-
такт:020/311-765.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-129

Гинеколошко - акушерска 
сестра / бабица у ванболничком 

породилишту

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца за рад. Опис послова 
утврђен Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова Дома здравља 
Тутин. Кандидат је обавезан да уз пријаву на 
овај оглас достави следећа документа: Овере-
ну фотокопију дипломе, лиценцу, фотокопију /
очитану личну карту, уверење о држављанству, 
кратку биографију са обавезним контакт пода-
цима (е-маил и (или) број мобилног телефона). 
Пријаву и потребну документацију достави-
ти лично или поштом на адресу: Дом здравља 
Тутин, Богољуба Чукића 12, Тутин, са назнаком: 
Пријава на Оглас. Рок за подношење пријаве је 
осам дана од дана објављивања огласа у листу 
,,Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. У случају већег броја 
пријављених кандидата, може бити обављен 
разговор са кандидатима из ужег избора, ради 
добијање додатних информација које могу бити 
битне за доношење одлуке о пријему. Евенту-
ални позив на разговор биће упућен посред-
ством достављених контакт података. Одлука 
о избору биће објављена на Огласној табли 
Дома здравља Тутин од када тече рок за правно 
поступање по истој. Кандидати неће бити лично 
обавештавани, а послата документа неће бити 
враћана. Изабрани кандидат обавезан је да у 
року од 5 дана, од дана када је обавештен о 
избору, достави оригинална документа или ове-
рене копије, ради заснивања радног односа.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове са 
завршеном високом школом, магистар фарма-
ције-медицински биохемичар. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: високо образовање; на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање, 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; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

Медицинска сестра / техничар у 
интензивној нези нивоа 2

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном средњом медицинском школом, медицин-
ска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 
2. Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање у трајању од четири године; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства на наведеним пословима.
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Доктор медицине специјалиста 
радиолошке дијагностике

на одређено време због повећаног 
обима посла, са пробним радом  

од 3 месеца

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове са 
завршеним медицинским факултетом и поло-
женим специјалистичким испитом из радиоло-
гије, доктор медицине специјалиста у радио-
лошкој дијагностици. Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: Високо образовање на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10 
септембра 2005. и завршена специјализација 
из одређених грана медицине- радиологије, у 
складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника, на основним 
студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10 септембра 2005 године и завршена 
специјализација из одређених грана медици-
не - радиологије, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника, стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит из радиологије; најмање три године и 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, са пробним радом  
од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо образовање; на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
медицине у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
клиничке биохемије

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеним медицинским факултетом и положеним 
специјалистичким испитом из клиничке биохе-
мије, доктор медицине специјалиста у клинич-
ко-биохемијској, хематолошкој и имунолошкој 
дијагностици. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: Високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника, на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10 септембра 2005 годи-
не и завршена специјализација из одређених 
грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника, стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит из клиничке биохемије најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Медицинска сестра / техничар у 
хемодијализи

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом, 
медицинска сестра/техничар у хемодијализи.: 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства на наведеним 
пословима.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном средњом медицинском школом, лабо-
раторијски техничар у дијагностици. Поред 
општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање, стручни испит; лиценца; најмање 
6 месеци радног искуства на наведеним посло-
вима.

Виша медицинска сестра / техничар 
– бабица у породилишту

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове више 
медицинске сестре / техничара - бабице у поро-
дилишту. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
високо образовање; на студијама првог степена 
( основне струковне/академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очита-
ну личну карту. Напомена: Лекарско 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 пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у Службе-
ном гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на 
Млави, или доставити лично у Правну службу 
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаго-

времене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кан-
дидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, Краља Петра I 

Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Возач ХМП
на одређено време до 31.12.2022.године

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
су: завршена средња школа III степен стручне 
спреме, возачка дозвола „ Б” категорије и више 
од 2 године радног искуства на пословима воза-
ча ХМП, превоз пацијената од стана до здрав-
ствене установе, превоз медицинског особља у 
кућне посете и превоз пацијената на дијализу. 
Опис послова: Према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Дома здравља 
Трговиште.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе следећа документа: молба 
за пријем са кратком биографијом,адресом и 
контакт телефоном, уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), 
диплома о завршеној средњој школи (овере-
на фотокопија), оверена фотокопија возачке 
дозволе, извод из матичне књиге рођених(о-
верена фотокопија), доказ о радном искуству. 
Изабрани кандидат пре заснивање радног одно-
са дужан је да достави лекарско Уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које заснива радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос . Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Рок за подношења пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” код Националној служби за запошљавање, 
сајту Министарства здравља и веб сајту Дома 
здравља Трговиште. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријава на 
оглас се може поднети лично у Дому здравља 
Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81, 
17525 Трговиште, сваког радног дана у затво-
реној коверти или послати поштом на напред 
наведеној адреси Дома здравља Трговиште 
са назнаком „ За оглас” Кандидатима који не 
буду изабрани, не враћа се конкурсна докумен-
тација, али исту могу преузети у просторијама 
правне службе. Коначну одлуку о избору канди-
дата доноси директор Дома здравља Трговиште 
у складу са Законом. За све информације може-
те се обратити на телефон: 017/452-210.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

доктор медицине субспецијалиста у 
интензивној нези ниво 2

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: специјализација из интерне медицине, VII-
2 степен стручне спреме, ужа специјализација 
из кардиологије лиценца надлежне коморе. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подно-
се следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном Медицинском факултету, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној спе-
цијализацији из интерне медицине, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној ужој специја-
лизацији из кардиологије, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 
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коморе, очитану личну карту, кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у Болници. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

Дипломирани правник
на одређено време на пословима правно 
- кадровски аналитичар, а најкасније до 

30.09.2022.године

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020.год. Стручна 
спрема: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 СПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. Септембра 2005. Године, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. Септембра 2005. 
године. Додатна знања: знање рада на рачуна-
ру. Најмање три године радног искуства.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време, а најкасније до 
30.09.2022.године

УСЛОВИ: опис послова: Према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Бујановац од IV/2020.год. Струч-
на спрема, образовање: средње образовање. 
Знање рада на рачунару. Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: молба за пријем са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, дипло-
ма о завршеној школи - факултету (оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
венчаних (због промене презимена), уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија), уверење Општинског суда да се не 
води кривични поступак, не старије од 6 месе-
ци, лекарско уверење, не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: У захтеву (молбу) кандидат треба 
навести документацију коју је доставио пово-
дом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети 
лично у Дому здравља Бујановац, К. Петро-
вића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 
7.00 до 14.00 часова у затвореној коверти или 
послати препоручено поштом на адресу Дома 
здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и 
назив радног места. Оглас ће бити објављен 
на огласној табли и интернет презентацији 
Дома здравља, као и код Националне службе 
за запошљавање, а доставља се и Министар-
ству здравља ради објављивања на интерент 
страници Министарства. Оглас остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, 
а након објаве треба слати документа у Дому 
здравља Бујановац. Изабрани и неизабрани 
кандидати биће писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД”
Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30

Медицинска сестра / техничар 
општег смера

на одређено време до три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња Медицинска школа, 
општег смера, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање шест месеци радног 

искуства у звању медицинске сестре / технича-
ра. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном , као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса (нео-
верене фотокопије) предају се преко писарнице 
Дома здравља (соба 3) на трећем спрату Буле-
вар маршала Толбухина 30. Кандидати су дуж-
ни да на пријави назначе за који конкурс под-
носе пријаву. 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. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли Дома здравља поред писарнице на 
трећем спрату Булевар маршала Толбухина 
30. Нови Београд. Изабрани кандитат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља „Нови Београд“ задржава право да не 
изабере ни једног од пријављених кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ 
„ДР ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-639

Техничар за прање и хемијско 
чишћење

на одређено време до 3 месеца, 
скраћено радно време у трајању  

од 37 сати недељно
4 извршиоца

Услови: I, II, III, IV степен стручне спреме. 
Рад у сменама. Пожељно радно искуство. Рок 
за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови“. Пријаве на 
конкурс путем телефона на број: 064/8668-639.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

тел. 011/8123-141

Поништава се оглас за пријем и заснивање 
радног односа на одређено време за два докто-
ра медицине а који је објављен у публикацији 
“Послови” дана 03.08.2022. године.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел: 034/504-522

Дипломирани правник за послове 
правно - кадровског аналитичара 
за потребе Одељења за правне и 
опште послове Службе за правне, 

економско – финансијске, техничке 
и друге сличне послове

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
јесу општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/2018-аутентич-
но тумачење) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Институту за јавно здравље Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног односа 
је: Најмање 3 године радног искуства.Приликом 

селекције и избора кандидата, као критеријум, 
узимаће се у обзир радно искуство у здравстве-
ној установи. Уз пријаву се подносе у ориги-
налу или овереној копији следећа документа:-
Диплома о стеченом високом образовању:- на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалитичким 
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. септем-
бра 2005. године.; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Као доказ о радном искуству 
кандидати треба да доставе доказ/потврду о 
радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО); Крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом.

Фармацеутски техничар за 
потребе Одељења за вирусологију 

и имунологију Центра за 
микробиологију

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
јесу општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/2018-аутентич-
но тумачење) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Институту за јавно здравље Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: Диплома 
о стеченом средњем образовању у трајању од 
четири године; Уверење/потврда о положеном 
стручном испиту; Доказ о поседовању лиценце; 
Уверење о држављанству РС; Извод из матичне 
књиге рођених; Извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); Крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом.

ОСТАЛО: за оба радна места:приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Институт за јавно здравље 
Крагујевац. Кандидати који испуњавају усло-
ве јавног огласа могу бити позвани на разго-
вор уколико су потребне додатне информације 
које могу бити важне за доношење одлуке о 
пријему. Оглас се објављује на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије, 
огласној табли и интернет страници Института 
за јавно здравље Крагујевац и у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на 
интернет страници Института за јавно здравље 
Крагујевац (www.izjzkg.rs). Телефон за контакт 
034/504-522. Пријаве се подносе у затворе-
ној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место (навести 
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назив радног места)„ преко писарнице Инсти-
тута за јавно здравље Крагујевац или путем 
поште на адресу: Институт за јавно здравље 
Крагујевац, Николе Пашића 1, 34000 Крагује-
вац.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб.

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: ССС (IV степен) – Медицин-
ска школа општег смера и положен стручни 
испит. Уз молбу кандидати треба да приложе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; уверење о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књи-
ге рођених-венчаних; биографију са адресом, 
телефоном. Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Молбе 
се предају Служби за опште и правне послове 
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, 
у року од 8 дана од дана објављивања, лично 
или обичном/препорученом пошиљком.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ 

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

тел. 011/2658-355

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 

запосленог у Кабинету за неуромишићне 
поремећаје Службе за неурологије 

развојног доба

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 

запосленог у Служби за психијатрију 
развојног доба

УСЛОВИ: средња медицинска школа – општи 
или педијатријски смер; да је положио стручни 
испит пред комисијом Министарства здравља РС; 
да поседује лиценцу издату од надлежне Комо-
ре, односно решење о упису у именик надлежне 
Коморе за звање медицинска сестра – техничар; 
радно искуство – 6 месеци; да није осуђиван; да 
се против кандидата не води кривични поступак 
и да није подигнута оптужница нити покренута 
истрага; да поседује здравствену способност за 
обављање послова радног места; да поседује 
уредан санитарни налаз. Кандидати су дужни 
да приложе: кратку биографију (Ц В) са адре-
сом, контакт телефоном и е-маил адресом и сле-
дећу документацију у неовереним фотокопијама: 
диплому (Уверење) о завршеној средњој меди-
цинској школи општег или педијатријског смера; 
сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе; 
уверење (потврду) о положеном стручном испи-
ту пред комисијом Министарства здравља РС; 
лиценцу издату од надлежне Коморе, односно 
решење о упису у именик надлежне Коморе за 
звање медицинска сестра – техничар; доказ о 
радном искуству (уговор о раду или уговор о рад-
ном ангажовању ван радног односа или потврда 
о раду у радном односу или потврда о радном 
ангажовању ван радног односа или други доказ 
о стеченом радном искуству на пословима меди-
цинска сестра - техничар); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (трајни документ); извод из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 

уверења издати на презиме које је кандидат про-
менио приликом склапања брака, под условом да 
та чињеница није назначена у изводу из матичне 
књиге рођених – трајни документ); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци); уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптуж-
ница нити да је покренута истрага (не старије 
од 6 месеци). Пријаве слати на наведену адре-
су Клинике, са назнаком „За оглас” и навођењем 
радног места за које се конкурише, или лично 
доставити у Одељење за правне, кадровске, 
опште и техничке послове. Приложена конкурс-
на документација неће се враћати кандидатима. 
Пријавом 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 правне, кадровске, опште 
и техничке послове Клинике за неурологију и 
психијатрију за децу и омладину. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који су доставили благовремене и 
уредне пријаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). Кандидати ће 
о избору бити обавештени писаним путем у року 
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кан-
дидата. Пре заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави, у оригиналу или 
овереном препису (овера код јавног бележника): 
Диплому (Уверење) о завршеној средњој меди-
цинској школи општег или педијатријског смера; 
сведочанства од 1. до 4. разреда средње шко-
ле; Уверење (потврду) о положеном стручном 
испиту пред комисијом Министарства здравља 
РС; лиценцу издату од надлежне Коморе, однос-
но решење о упису у именик надлежне Коморе 
за звање медицинска сестра – техничар; доказ о 
радном искуству (уговор о раду или уговор о рад-
ном ангажовању ван радног односа или потврда 
о раду у радном односу или потврда о радном 
ангажовању ван радног односа или други доказ 
о стеченом радном искуству на пословима меди-
цинска сестра - техничар); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (трајни документ); извод из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на презиме које је кандидат про-
менио приликом склапања брака, под условом да 
та чињеница није назначена у изводу из матичне 
књиге рођених – трајни документ); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није подигнута оптужница нити 
да је покренута истрага (не старије од 6 месеци); 
доказ о извршеном здравственом прегледу, у 
складу са прописима, о поседовању здравствене 
способности за обављање послова радног места 
медицинска сестра – техничар (не старији од 6 
месеци); санитарну књижицу са уредним сани-
тарним налазом (не старијим од 6 месеци). Пре 
заснивања радног односа изабрани кандидат је 
дужан да достави и фотокопију нечиповане лич-
не карте или очитану чиповану личну карту. Пре 
ступања на рад изабрани кандидат је дужан да 
достави: фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалистa гинекологије и 
акушерства - изабрани лекар за 

жене
на одређено време, због повећаног 
обима посла, на временски период  

од 3 месецa у служби за здравствену 
заштиту жена

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопија дипломе о завршеном 
Медицинском факултету, фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопија уве-
рења о положеном специјалалистичком испиту 
из гинекологије и акушерства, фотокопије доз-
воле за рад - лиценце, сертификат из цитоло-
гије и УЗ дијагностике из домена гинекологије 
и акушерства, кратка биографија са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ције и провере стручног знања који су важни 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан 
је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, 
Краљице Јелене 22, Београд и на сајту Дома 
здравља. Пријаве слати поштом на адресу: Дом 
здравља Раковица 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге у ОЈ Болници Здравственог 
центра Кладово

УСЛОВИ: основно образовање. Опис послова: 
према правилнику о организацији и системати-
зациј послова и радних места у Здравственом 
центру Кладово. Посебни услови: рад у сменама.

Радник обезбеђења без оружија, 
са лиценцом за рад, а за потребе 
ОЈ Болнице Здравственог центра 

Кладово

УСЛОВИ: средње образовање; лиценца за 
вршење основних послова службеника обез-
беђења без оружја. Опис послова: према 
правилнику о организацији и систематизациј 
послова и радних места у Здравственом центру 
Кладово. Посебни услови: рад у сменама.

Доктор медицине за рад у 
Одељењу педијатрије ОЈ Болница 

Здравственог центра Кладово

УСЛОВИ:1) поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и услове у 
погледу стручне спреме / образовања: заврше-
но високо образовање на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који прописује висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године, или 
на основним студијама у трајању од најмање 5 
година, по пропису које је утврђивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. 2) Додатна 
знања (испити) радно искуство: стручни испит 
- лиценца, - најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. 3) Посебни услови: рад 
у сменама. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизациј послова и радних 
места у Здравственом центру Кладово.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз захтев 
о испуњености услова подносе пријаву на 
оглас са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; оверену фотокопију 
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уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице), При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу Послови - огласи. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом 
на оглас пријављени кандидат даје сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за правне, кадров-
ске и опште послове Здравственог центра Кла-
дово. подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који испуњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација, које су од важности за 
доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку о 
избору кандидата доноси в.д. директора. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на адре-
су: Здравствени центар Кладово Дунавска 1-3 
19320 Кладово са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да 
се у потпуности обустављају све активности у 
вези са Огласом, за пријем у радни однос на 
одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства са пуним радним временом и 
пробним радом, за радно место 1 медицинска 
сестра / техничар за потребе Клинике за пул-
мологију, објављену 20.07.2022. године у листу 
„Послови“, на интернет страници Министарства 
здравља као и на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да се у 
потпуности обустављају све активности у вези 
са Огласом, за пријем у радни однос на одређе-
но време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, за 1 струковну медицинску сестру за 
потребе Клинике за педијатрију и 1 струковну 
медицинску сестру за потребе Центра за неуро-
хирургију, објављену 20.07.2022. године у листу 
„Послови“, на интернет страници Министарства 
здравља као и на огласној табли Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да 
се у потпуности обустављају све активности 
у вези са Огласом , за пријем у радни однос 

на одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, за једну струковну медицинску 
сестру за потребе Клинике за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма, објављену 
20.07.2022. године у листу „Послови“, на интер-
нет страници Министарства здравља као и на 
интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да 
се у потпуности обустављају све активности у 
вези са Огласом број, за пријем у радни однос 
на одређено до повратка запосленог са дужег 
одсуства, за радно место 1 медицинска сес-
тра / техничар за потребе хируршког инстру-
ментирања у операционим салама, објављену 
20.07.2022. године у листу „Послови“, на интер-
нет страници Министарства здравља као и на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар 
(IV степен) за потребе Клинике за 

пулмологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; Сведочан-
ства за сваки завршен разред средње образо-
вања; Уверење о положеном стручном испиту; 
Уверење о држављанству РС; Извод из мати-
чне књиге рођених; Извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
Кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, е-маил адресом; Дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-

гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац улица Змај Јови-
на 30 34000 Крагујевац. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра / 
техничар за потребе Клинике за 

педијатрију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

Струковна медицинска сестра / 
техничар за потребе Центра за 

неурохирургију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: Дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег про-
фила (VI степен); Диплома о стеченом средњем 
образовању; Сведочанства за сваки завршен 
разред средњег образовања; Уверење о поло-
женом стручном испиту за VI степен; Уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, е-маил 
адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
надлежне коморе. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
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рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра 
/ техничар за потребе Клинике 

за ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
Диплома о стеченом средњем образовању; Све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; Уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик надлежне комо-
ре приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издато од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-

ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, 
Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар 
за потребе хируршког 

инструментирања у операционим 
салама

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; Сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; Уверење о положеном стручном испиту; 
Уверење о држављанству РС; Извод из матичне 
књиге рођених; Извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); Крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; Дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос;доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); Уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на 

адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац , Оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише:„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар
са пробним радом у трајању од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; Сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; Уверење о положеном стручном испиту; 
Уверење о држављанству РС; Извод из мати-
чне књиге рођених; Извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
Кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, е-маил адресом; Дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар за 
потребе Клинике за кардиологију

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односаутврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: Диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила (IV степен); Сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; Уве-
рење о положеном стручном испиту; Уверење о 
држављанству РС; Извод из матичне књиге рође-
них; Извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); Кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом; 
Дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлежне 
коморе. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведеном 
у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати 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. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на огласној табли зграде Управе 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише:„Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра / техничар за 
потребе Службе за анестезију и 

реаниматологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 

РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: Диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила (IV 
степен); Сведочанства за сваки завршен раз-
ред средњег образовања; Уверење о положе-
ном стручном испиту; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; Дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ДР САВА СТАНОЈЕВИЋ

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Оглас објављен 17.08.2022.године у лист 
„Послови” (1000-1001) поништава се за рад-
но место спремачице у одељењу за технич-
ке послове у Служби за правне, економско - 
финансијске, техничке и друге сличне послове, 
за рад на одређено време, са пуним радним 
временом, због замене привремено одсутне 
запосленог услед привремене спречености за 
рад (боловање) до њеног повратка, остали део 
огласа остаје исти.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб.

тел. 016/820-254

Доктор медицине

УСЛОВИ: високо образовање седми степен 
стручне спреме, положен стручни испит, посе-

довање лиценце, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању доктора медицине, позна-
вање рада на рачунару. Пробни рад није пред-
виђен. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Потреб-
на документација: писана пријава на оглас 
са кратком биографијом, оверена фотокопија 
дипломе, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце, лекарско уверење донеће кандидат 
који буде изабран на конкурсу. Пријаве са свом 
пратећом документацијом могу се донети лично 
или послати на адресу Дома здравља. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ” 
ВРШАЦ

26300 Вршац, Подвршанска 13

Домар - мајстор одржавања у 
посебним условима, котлар

на одређено радно време до 6 месеци

УСЛОВИ: Опис посла утврђен је Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Болнице и кандидатима је доступан на 
увид у згради управе Болнице, на првом спрату, 
канцеларија број 49 радним данима од 10 до 
12 часова. Услови за заснивање радног односа 
су прописани Законом 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) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Болнице 
број: 01-836/1 од 06.06.2022. године. Посебан 
услов за заснивање радног односа је завр-
шен трећи или четврти степен стручне спреме 
машинске, електро или металске струке и поло-
жен стручни испит за управљање и руковање 
парним котловима са механичким ложењем, а 
чију лиценцу издаје Савез енергетичара Србије 
односно, Савез енергетичара Војводине. Кан-
дидати достављају: личну и радну биографију 
са адресом и контакт телефоном, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, извод 
из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњава-
ни у оригиналу, уверење да се против њих не 
води кривични поступак издато од суда у ориги-
налу, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за управљање 
и руковање парним котловима са механичким 
ложењем, оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оверну фотокопију уве-
рења о држављанству, фотокопију личне кар-
те односно штампане податке из личне карте, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме у односу на презиме 
које је наведено у дипломи). Кандидати који су 
се јавили на оглас могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд). Пријаве кан-
дидата који не дођу на разговор неће бити узе-
те у разматрање. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријаве је 30.09.2022. године, 
конкурс је отворен до 30.09.2022. године. Јавни 
оглас објављује се на огласној табли и интер-
нет презентацији послодавца, као и код Нацио-
налне службе за запошљавање, а доставља се 
и Министарству здравља ради објављивања 
на интернет страници Министарства здравља. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
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разматрати. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на wеб страници http: //www.spbvrsac.org.
rs/. Кандидати који не буду изабрани неће бити 
посебно обавештавани о резултатима огласа. 
Приложена документација уз пријаву, на лич-
ни захтев, биће враћена кандидату. Болница 
задржава право да у току трајања или након 
истека рока за подношење пријава на распи-
сани Оглас, стави ван снаге Оглас. Пријаве се 
подносе лично у затвореној коверти у писарни-
ци Болнице или путем препоручене поште на 
адресу: Специјална болница за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац, 
26300 Вршац, Подвршанска број 13 са напоме-
ном “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место домар / мајстор одржавања у 
посебним условима - котлар “. Додатне инфор-
мације у вези конкурса можете добити на кон-
такт телефон: 062/8831-033, Кристина Марти-
нов Лекић, дипл. правник.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума Орловићева бб.

тел. 022/479-365

Доктор медицине

УСЛОВИ: Опис посла за горе наведено радно 
место утврђен је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Дому здравља”Рума”. Услов за обављање горе 
наведених послова: стручна спрема / образо-
вање на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трјању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања /испити/ радно искуство: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. За горе насловље-
но радно место кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, адреса, контакт телефон, 
оверену фотокопију дипломе, уверења о струч-
ном испиту и лиценце или решења о упису у 
именик одговарајуће коморе. Пријаве на оглас 
предају се поштом или лично у Секретаријату 
Дома здравља”Рума” од 07 - 14 часова радним 
данима или поштом на адресу Орловићева бб 
Рума са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време - „доктор 
медицине”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања Јавног огласа у листу “Послови”. Јавни 
оглас ће бити објављен на сајту Министарства 
здравља РС, огласној табли Дома здравља”Ру-
ма” и интернет презентацији Дома здравља”Ру-
ма”. Уз потписану пријаву на оглас са кратком 
биографијом приложити доказе о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Коначну одлуку 
о избору кандидата који ће бити примљени у 
радни однос доноси директор у року који не 
може бити дужи од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава кандидата. За све 
информације можете се обратити на телефон 
022/479-365.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Стоматолошка сестра - техничар, 
у амбуланти, у Служби за 

стоматолошку здравствену заштиту
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа стоматолошког или општег смера, IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 

упису у Комору. Опис послова: Утврђен Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у Дому здравља Крушевац.

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, у амбуланти, Служба 

опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа општег смера, IV степен стручне 
спреме; положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору. 
Опис послова: Утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

3. Медицинска сестра – техничар
на одређено време, у трајању од три 

месеца, због повећаног обима посла, у 
Служби за здравствену заштиту деце и 

школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа педијатријског или општег смера, IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у Комору.

4. Доктор медицине
на одређено време, у трајању од три 
месеца, због повећаног обима посла, 
у Служби хитне медицинске помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII-1 степен стручне спреме; поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у Комору.

5. Доктор медицине у кућном лечењу
на одређено време, у трајању од три 

месеца, због повећаног обима посла, у 
Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII-1 степен стручне спреме; положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; возачки испит 
Б категорије. Опис послова: У складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац. Кандидати 
који се пријављују на оглас под ред.бр. 1.- 5. 
овог огласа достављају: пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења или 
потврде о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или решења о упи-
су у Комору; изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; фотоко-
пију личне карте; фотокопију возачке дозво-
ле (за послове под редним бројем 5.) 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. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на оглас, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору канди-

дата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на горе 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ДР САВА СТАНОЈЕВИЋ

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос кан-
дидата су: Високо образовање:на интегриса-
ним академским студијама,по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.сеп-
тембра 2005.године и завршена специјализа-
ција из педијатрије, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.септембра 2005.годи-
не и завршена специјализација из педијатрије,у 
складу са Правилником о специјализација-
ма; стручни испит; лиценца; специјалистич-
ки испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе доказе да 
испуњавају услове огласа и то: кратку биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном, дипло-
му о завршеном високом образовању (доктор 
медицине са VII степену стручне спреме), уве-
рење о положеном стручном испиту, лиценцу за 
рад или решење о упису у Комору или Потврду 
Лекарске коморе Србије да је предао захтев за 
измену лиценцног листа због завршене специја-
лизације из педијатрије; уверење / диплома о 
положеном специјалистичком испиту; доказ о 
радном искуству - најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине (Уговор о приправничком стажу ,Уговор о 
раду,потврду о радном искуству и сл.); уверење 
о држављанству (сва документа доставити у 
оригиналу или овереној фотокопији). Напоме-
на-приликом заснивања радног односа изабра-
ни кандидат је дужан да достави: уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренута истра-
га - не старије од 6 месеци, уверења МУП-а да 
кандидат није осуђиван према подацима из каз-
нене евиденције овог министарства - не старије 
од 6 месеци (сва документа доставити у ориги-
налу или овереној фотокопији), лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које 
је расписан оглас. Уколико изабрани кандидат 
не достави тражену документацију са њим се 
неће заснивати радни однос. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова огласа достављати 
поштом или лично у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидати који се јаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података које могу бити важни за одлуку о 
пријему ,о чему ће одлучивати в.д. директора 
Дома здравља”Др.Сава Станојевић). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Кандидати ће о одлуци о избору бити оба-
вештени у року од 30 дана од дана истека рока 
за достављање пријава.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ”
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150
e-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред 
општих услова предвиђених законом, су: Завр-
шен медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, најмање 
шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине, положен стручни испит, лицен-
ца, возачка дозвола Б категорије. Кандидати 
пријаву са фотокопијом личне карте, кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и оверене фотокопије докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкурса (дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, потврда 
о положеном стручном испиту, лиценца, фото-
копија возачке дозволе, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затво-
реној коверти поштом на адресу: Дом здравља 
„Владимирци”, 15225 Владимирци, Светог Саве 
17, или лично у просторијама кадровске служ-
бе Дома здравља Владимирци, са назнаком:” 
Пријава за конкурс за доктора медицине”. 
Одлука о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Пријаве морају да буду примљене у 
Дому здравља најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање као 
последњег дана рока за подношење пријава до 
12 часова, без обзира на начин доставе. Прија-
ве које буду примљене у Дому Здравља после 
истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и 
сата када су примљене у установи. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине за потребе Службе 
за анестезију са реаниматологијом

са пробним радом у трајању  
од три месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлеж-
ну Комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-

ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

Доктор медицине за потребе Службе 
за продужено лечење и негу - Одсек 

онкологије са дневном болницом
са пробним радом у трајању  

од три месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлеж-
ну Комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

Доктор медицине за потребе Службе 
пнеумофтизиологије

са пробним радом у трајању од три 
месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлеж-
ну Комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлеж-
ну Комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар 
на неонатологији Службе за 

гинекологију и акушерство - Одсек 
неонатологије

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање  
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа педијатријског сме-
ра; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну Комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву).

Медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима за 

потребе Службе за педијатрију
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа педијатријског сме-
ра; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну Комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву).

Медицинска сестра техничар у 
гинекологији и акушерству за 

потребе Службе за гинекологију и 
акушерство

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа гинеколошко-акушерског 
смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну Комору. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву).
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Медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима за 

потребе Службе хирургије
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање  

здравствене делатности
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар у 
онкологији и хемотерапији за 
потребе Службе за продужено 

лечење и негу - Одсек онкологије са 
дневном болницом

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање  
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима за 

потребе Службе за неурологију
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање  

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-

на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар 
на психијатријском одељењу за 
потребе Службе за психијатрију

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање  
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима 
за потребе Службе отропедије и 

трауматологије
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање  

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар у 
ургентним службама и реанимацији 

за потребе Службе за пријем и 
збрињавање ургентних стања са 

дневном болницом за опсервације
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање  

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-

та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар на 
осталим болничкоим одељењима 
за потребе Службе за унутрашње 

болести
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање  

здравствене делатности
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну Комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне посло-
ве (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

Помоћни кувар за потребе Одсека 
за припрему и дистрибуцију хране 

у саставу Службе за техничке и 
помоћне послове

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање  
здравствене делатности

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати 
који су завршили средње образовање. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Спремачица просторија у којима 
се пружају здравствене услуге 

за потребе Одсека за одржавање 
хигијене у саставу Службе за 
техничке и помоћне послове

на одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање  
здравствене делатности
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УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рена фотокопија дипломе/сведочанства о завр-
шеној основној школи; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за послове ________” (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Доктор медицине специјалиста дечје 
неурологије на болничком одељењу 

и у специјалистичкој амбуланти
на одређено време по основу замене 
привремено одсутног запосленог уз 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема и услови 
за обављање послова: Високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из дечје неуро-
логије, у складу са Правилником о специја-
лизацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из дечје неурологије, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка; - лиценца за рад. Опис послова: ради прве и 
контролне прегледе пацијената у оквиру саве-
товалишта и на стационарним службама; ради 
неурокинезиолошку процену и дијагностику 
деце рођене са ризиком, укључује их у адек-
ватан хабилитациони третман и прати редов-
но спровођење, као и ефекат истог; учествује 
у тиму при процени детета са развојним неуро-
лошким проблемима и у разматрању диферен-
цијално-дијагностичких проблема код деце са 
проблемима у психомоторном развоју; - у циљу 
постављања адекватне дијагнозе може упутити 
дете на додатне дијагностичке прегледе и про-
цедуре, као и консултативне прегледе; - води 
адекватну медицинску документацију; пише 
налазе и мишљења према важећем Правилни-
ку; обавља и друге послове по налогу начел-
ника АПС

Доктор медицине
2 извршиоца

пробни рад 3 месеца

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне 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, специјалис-
те или субспецијалисте, спроводи здравствену 
заштиту становништва, учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите, обавља кон-
султације садругим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима, планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите, 

за свој рад одговоран је начелнику службе и 
директору Специјалне болнице.

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, стручни испит, 
лиценца за рад, најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Напоме-
на: Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе 
о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о радном искуству (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.), уверења о положеном стручном испиту и 
лиценце за рад.

Спремачица просторија у којим се 
пружају здравствене услуге

пробни рад 3 месеца

Опис посла: одржавање хигијене у просто-
ријама болнице, подови. Прозори, одржавање 
хигијене санитарних чворова, уклања смеће 
на за то одређено место, чишћење дворишта 
болнице, ради и друге послове по налогу 
главне сестре службе, одговорна је главној сес-
три службе и болнице.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно иску-
ство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о радном искуству ( 
уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се прима, потврда да 
се против лица не води судски поступак као и 
потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу: Специјална болница 
за церебралну парализу и развојну неурологију, 
Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања 

- Одељење хируршког интензивног 
лечења

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања 

- Одељење анестезиологије са 
реаниматологијом

2 извршиоца

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања - 

Одељење пластичне хирургије

Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања - 

Одељење за неурохирургију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима.

Домар / мајстор одржавања
на одређено време по основу замене,  
до повратка радника са боловања - 

Одсек за одржавање објеката 

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме; елек-
тротехничар; најмање 1 година радног искуства 
на одговарајућим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте;фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту (за рад-
но место медицинска сестра); фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему прет-
ходно искуство о раду, додатно образовање 
или способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком радног места за које се конкурише”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
“ЗВЕЗДАРА”

11000 Димитрија Туцовића 181
тел. 011/3806-969

Доктор медицине специјалиста 
у клиничко - биохемијској, 

хематолошкој дијагностици и 
имунолошкој дијагностици у служби 

лабораторијске дијагностике

Доктор медицине специјалиста у 
микробиолошкој дијагностици у 

служби лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника, стручни испит, 
лиценца, специјалистички испит. Као доказ о 
испуњености услова кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оверену фотокопију диплома о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију уверења о положеном специјалистичком 
испиту, оверену фотокопију дозволе за рад – 
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лиценце издате од стране надлежне коморе 
(или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде о раду или други акти који-
ма се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено радно искуство), а у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на адресу: Клиничко болнички цен-
тар “Звездара”, 11000 Београд улица Дими-
трија Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије 

и интезивне терапије у 
служби за анестезиологију са 

реаниматологијом и интезивном 
терапијом

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије у оквиру болнице за 

педијатрију

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка, стручни испит, лиценца, специјалистички 
испит. Као доказ о испуњености услова канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију 
диплома о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне комо-
ре о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде о раду или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство), а у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на адресу: Клиничко болнички 
центар “Звездара”, 11000 Београд улица Дими-
трија Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

Виша медицинска сестра техничар - 
општег смера
2 извршиоца

Виши лабораторијски техничар у 
служби за патолошку - анатомску 

дијагностику

Виши лабораторијски техничар 
у служби за снабдевање крвљу и 

крвним продуктима

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
првог степена (основне струковне / академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверена фотокопија доказа 
положеног стручног испита, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стра-
не надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лицен-
це), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство), а у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”, на адресу: 
Клиничко болнички центар “Звездара” 11000 
Београд улица Димитрија Туцовића 161. Са наз-
наком: За конкурс ради пријема у радни однос 
са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на оглас неће бити узете у раз-
матрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

Медицинска сестра техничар - 
општег смера
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Као доказ о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверена фотокопија доказа 
положеног стручног испита, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стра-
не надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лицен-
це), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство), а у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”, на адресу: 
Клиничко болнички центар “Звездара” 11000 
Београд, улица Димитрија Туцовића 161. Са 
назнаком: За конкурс ради пријема у радни 
однос са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на оглас неће бити узете у раз-
матрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Као 
доказ о испуњености услова кандидати су оба-
везни да уз пријаву доставе: -пријаву на оглас 

са кратком биографијом и наведеном адресом 
и контакт телефоном (по могућству и елек-
тронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство), а у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на адресу: Клиничко болнички 
центар “Звездара” 11000 Београд улица Дими-
трија Туцовића 161. Са назнаком: За конкурс 
ради пријема у радни однос са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. Учесници у 
огласу писмено ће бити обавештени.

Дипломирани правник у одсеку 
јавних набавки, служба за правне и 
економско - финансијске 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. септембра 
2005. године. Три године радног искуства на 
пословима јавних набавки у здравственој уста-
нови терцијалног нивоа здравствене заштите, 
искуство у раду на порталу јавних набавки у 
складу са новим Законом о јавним набавкама 
као и познавање рада на рачунару. као доказ о 
испуњености услова кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство), а у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на адресу: Клиничко болнички 
центар “Звездара” 11000 Београд улица Дими-
трија Туцовића 161. Са назнаком: “За конкурс 
ради пријема у радни однос “ Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

Ликвидатор у одељењу за економско 
- финансијске послове, служба за 
правне и економско финансијске 

послове

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на 
рачунару, четири године радног искуства у 
финансијским пословима. као доказ о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефоном (по могућству и електронска адре-
са), оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство) а у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на адресу: Клиничко болнички 
центар “Звездара” 11000 Београд улица Дими-
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трија Туцовића 161. Са назнаком: “За конкурс 
ради пријема у радни однос.“Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Возач хитне помоћи и санитетског 
превоза

на одређено време, у трајању од три 
месеца, због повећаног обима посла, 
у Служби хитне медицинске помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: стручна спрема / обра-
зовање: средње образовање; возачка дозвола 
Б категорије. Опис послова: Утврђен Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Крушевац.

2. Спремачица
на одређено време, у трајању од 

три месеца, због повећаног обима 
посла, у просторијама у којима се 

пружају здравствене услуге у Одсеку 
за одржавање хигијене објеката и 

простора
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: основно образовање. Опис 
послова: Утврђен Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Дому здравља 
Крушевац.

3. Домар - мајстор одржавања
на одређено време, у трајању од три 
месеца, због повећаног обима посла 
у Служби за техничке и друге сличне 

послове, Одељење за одржавање 
опреме, објеката и апарата

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: стручна спрема / обра-
зовање: средње образовање техничке струке. 
Опис послова : Утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

ОСТАЛО: кандидати који се пријављују на 
оглас под ред.бр. 1.-3. овог огласа достављају: 
пријаву на оглас у којој наводе за које рад-
но место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; фотокопију личне карте; фото-
копију возачке дозволе (за послове под редним 
бројем 1.). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, а ради пружања 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 документацијом 
доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Виши рентген техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VI степен стручне спре-
ме, виши рентген техничар, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потвр-
ду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра / техничар за рад 
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о 
раду. Посебни услови: Стручна спрема/образо-
вање: Средње образовање из области медици-
не. Додатна знања/испити/радно искуство: IV 
степен стручне спреме, медицинска сестра – 
техничар општег смера, положен стручни испит; 
лиценца; возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверен препис или фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору; оверену фотоко-
пију возачке дозволе Б 1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активни возач; биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања 
радног 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: Дом здравља 
Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Але-
ксинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 12”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА”РУМА” РУМА
22400 Рума, Орловићева бб.

тел. 479-365

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу 

(специјалиста педијатрије)

УСЛОВИ: Опис посла за горе наведено радно 
место утврђен је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Дому здравља”Рума”. Стручна спрема / образо-

вање: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из области педијатрија, -на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из области педијатрија. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни испит, 
лиценца, специјалистички испит, најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. За горе насловљено радно 
место кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом, адреса, контакт телефон, оверену 
фотокопију дипломе, уверења о стручном испиту 
, лиценце или решења о упису у именик одгова-
рајуће коморе. и дипломе или уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, потврду о радном 
искуству. Пријаве на оглас предају се поштом 
или лично у Секретаријату Дома здравља”Рума” 
од 07-14 часова радним данима или поштом на 
адресу Орловићева бб Рума са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос на неодређе-
но време- „доктор медицине специјалиста иза-
брани лекар за децу (специјалиста педијатрије) 
“, у року од 8 дана од дана објављивања Јавног 
огласа у листу “Послови”. Јавни оглас ће бити 
објављен на сајту Министарства здравља РС, 
огласној табли Дома здравља”Рума” и интернет 
презентацији Дома здравља”Рума”. Уз потписану 
пријаву на оглас са кратком биографијом прило-
жити доказе о испуњености услова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити 
примљени у радни однос доноси директор у року 
који не може бити дужи од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава кандидата. За све 
информације можете се обратити на телефон 
022/479-365.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине у Служби за 
здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завр-
шен медицински факултет; положен стручни 
испит; поседовање лиценце за рад. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оригинал или оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту; решење о лиценци 
издато од Лекарске коморе Србије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на оглас доставити на горе наведену 
адресу са назнаком „за оглас - не отварати” или 
директно у рачуноводствену службу сваког рад-
ног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 
014-3421-176. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на кон-
курс, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће 
директор. Одлука о избору кандидата донеће се 
у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на wеб стра-
ници Дома здравља Мионица и огласној табли 
Дома здравља Мионица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Магистар фармације за потребе 
Здравственог центра Сурдулица - 

болничка апотека
2 извршиоца
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII 
ССС, положен стручни испит, лиценца. Уз пријаву 
на оглас доставити: верена фотокопија дипломе 
о завршеном фармацеутском факултету, овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту за магистра фармације, лиценца, извод 
из матичне књиге рођених или извод из матичне 
књиге венчаних за особе које су мењале прези-
ме, лекарско уверење, извод из евиденције неза-
пошљених за незапослене. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на осно-
ву члана 9. тачка 3. и 4. Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Здравствени центар Сурдулица Српских 
Владара 111 17530 Сурдулица.

Пољопривреда

ДОМАЋА МЛЕКАРА
21473 Маглић, Ћирпанова 36

Инжењер прехрамбене технологије
УСЛОВИ: Опис посла: Технолог у производњи 
- врши лабораторијске анализе сировине, 
полупроизвода и готових производа.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 062/243-569. Рок за пријаву 02.09.2022. 
године.

ПЕРУН ДЕСТИЛЕРИЈА ДОО ИНЂИЈА
22320 Инђија, Војводе Путника бб.

тел. 064/8709-704

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: место рада: Инђија. Пробни рад у 
трајању од 1 месеца, обезбеђена је исхрана. 
Потребно је да кандидати имају најмање трећи 
степен стручне спреме без обзира на врсту ква-
лификације. Пожељно је поседовање возачке 
дозволе Б категорије и основно познавање рада 
на рачунару. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве у просторије послодавца на адресу 
Војводе Путника бб Инђија, сваког радног дана 
од 08 до 16 часова или да се јаве на контакт 
телефон 064/8709-704.

“ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ” ИНСТИТУТ ЗА 
ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА
Београд - Стари Град, Тадеуша Кошћушка 1

Пребирање биљних сировина 
и помоћ у паковању чајева и 

фитопрепарата
30 извршилаца

УСЛОВИ: Директно упућивање кандидата према 
договореним терминима за разговор, Панчево, 
Баваништански пут 305. Јављање кандидата на 
контакт телефон, 013/377-768. Лице за контакт: 
Душанка Ђоровић. Место рада: Панчево.

Индустрија и грађевинарство

„MARKO TRANS CARGO“ 
DOO BEOGRAD

e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ССС, смер - грађевински техни-
чар. Радно искуство: пожељно радно искуство, 
али није неопходно. Посебна знања и вешти-
не: возачка дозвола „Б“ категорије; основно 
познавање рада на рачунару. Начин конкури-
сања: Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију треба да доставе послодавцу на 
е-маил: office@markotc.com, могу да се јаве 
лично у просторије послодавца, адреса у Кра-
гујевцу, Саве Ковачевића 58А или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/8400-901, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
11.09.2022.г.

Точилац ЦНГ горива
на одређено време на 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV - ниво квалификације, 
смер – без обзира на занимање. Радно иску-
ство: пожељно радно искуство, али није нео-
пходно, возачка дозвола Б категорије, рад у 
сменама. Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе послодавцу 
на e-mail: office@markotc.com, могу да се јаве 
лично у просторије послодавца, адреса у Кра-
гујевцу, Саве Ковачевића 58А или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/8458-854, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
11.09.2022.г.

ГРАЂЕВИНСКА ФИРМА
ДОО „ХИДРОВОД“, ПАНЧЕВО

Боре Шипоша 25
(Топола, код Црне мачке)

Физички - помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: Пријаве од 7.00 до 15.00, радним дани-
ма, доћи лично. Број телефона: 013/341-292.

ГРАЂЕВИНСКА ФИРМА
ДОО „ХИДРОВОД“, ПАНЧЕВО

Боре Шипоша 25
(Топола, код Црне мачке)

Руковаоц багером - скипом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријаве од 7.00 до 15.00, радним дани-
ма, доћи лично. Број телефона 013/341-292.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд, Водоводска 160

Инжењер у оперативи
на одређено време, за рад у Тутину

УСЛОВИ: образовање: дипломирани инжењер 
грађевинарства / мастер инжењер грађевинар-
ства; радно искуство, одговорни извођач радо-
ва - лиценца 410. Трајање конкурса: до попу-
не. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и 
исхрана. Начин конкурисања: позивом на теле-
фон: 011/2510-961 или послати професионалну 
биографију на: zgp@beotel.rs, или доставити на 
директно на адресу Водоводска 160 (од 08 до 
16 сати).

СТИНКОМ ДОО
22000 Сремска Митровица 
Димитрија Давидовића 7

тел. 064/2687-131
e-mail: stinkom.doo@gmail.com

Послови водовода и грејања
5 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на струку и радно искуство. Заинтересовани 
кандидати се могу јавити на телефон 064/2687-
131. Рок за пријаву 30 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57 локал 2

тел. 011/6422-877

Електричар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
наведеном занимању; потребно радно искуство 
на наведеним пословима. Заинтересовани кан-
дидати да се јаве на наведени број телефона 
или да пошаљу ЦВ на e-mail: radulovic.gradnja@
sbb.rs Рок за пријављивање 17.09.2022. год.

FORTACO DOO
ГРУЖА КНИЋ

e-mail: fortaco.serbia@fortacogroup.com
тел. 062/885-69-58, 034/240-920

Заваривач
на одређено време 24 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: Образовање: III или IV степен стру-
чне спреме. Посебна знања и вештине: Посе-
довање сертификата за заваривање; МИГ/
МАГ заваривање; читање техничких цртежа. 
Радно искуство: радно искуство -2 године. 
Услови рада: рад у сменама,ноћни рад,обез-
беђен превоз; обезбеђена исхрана; Пробни 
рад до 6 месеци. Начин конкурисања: заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон:062/885-6958 и 034/240-920 или послати 
ЦВ на мејл:fortaco.serbia@fortacogroup.com, 
најкасније до 10.09.2022.г.

“ПРОФЕСИОНАЛ” ДОО
21000 Нови Сад

тел. 021/6466-651

Механичар за теретна возила
на одређено
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно радно искуство. Возач-
ка дозвола Б категорије. Рад ван просторија 
послодавца.

Руковалац пумпе за бетон
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 021/6466-651 или 063/652-341. Рок за 
пријаву 11.09.2022. године.

MARKO TRANS CARGO 
DOO BEOGRAD

Саве Ковачевића 58а
e-mail: office@markotc.com

тел. 065/8355-762

Књиговођа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Од IV до VII ССС, без обзира на зани-
мање; возачка дозвола Б категорије; обавезно 
радно искуство на књиговодственим пословима. 
Начин конкурисања: Заинтересовани кандида-
ти своју радну биографију треба да доставе на 
e-mail: office@markotc.com, могу да се јаве лич-
но у просторије послодавца у Крагујевцу, ули-
ца Саве Ковачевића 58А или могу да се јаве на 
контакт телефон: 065/8355-762, најкасније до 
18.09.2022.г.
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FLAMMA SYSTEMS DOO
18260 Поповац, Драгољуба Ђорђевића 98

Пројектант машинских конструкција
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; 
пројектант машинских конструкција, машин-
ски инжењер, машински техничар; обавезно 
познавање програма Solidworks; обавезно рад-
но искуство на истим или сличним послови-
ма. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
на мејл адресе: flamma-systems@hotmail.com 
или ninoslav.flammasystems@gmail.com или се 
јављају на контакт телефон: 018/4558-107.

ХИЛЗНА РЕМОНТ
18000 Ниш, Чамурлија 23

Металостругар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металске 
струке.

Помоћни радник у машинској 
радионици

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтере-
совани кандидати се јављају на контакт теле-
фон: 063/455-233.

ПОСЛОВНОСТ ДОО
18000 Ниш, Генерала Транијеа 1а

Руковалац грађевинском 
механизацијом

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Заинтересо-
вани кандидати јављају се на контакт телефон: 
063/477-021.

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА 
“ЦАНЧА ГРАДЊА”

18000 Ниш, Светислава Тргојевића 40

Зидар
на одређено време

3 извршиоца

Тесар
на одређено време

2 извршиоца

Армирач
на одређено време

3 извршиоца

Помоћни радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати се јављају 
на контакт телефон: 069/752-333.

ФБС БЕТОЊЕРКА ДОО
18220 Алексинац, Момчила Поповића 262

Машинбравар – вариоц
на одређено време

3 извршиоца

Возач теретног возила
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: возач теретног возила у домаћем и 
међународном транспорту; неопходно посе-
довање возачке дозволе Б, Ц и Е категорије. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: info@fbsbetonjerka.com или се 
јављају лично на адресу послодавца или на 
број телефона: 062/767-356.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

“LMB SOFT” DOO
18000 Ниш, Радна зона Доње Међурово бб.

Администратор логистике
на одређено време

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; еко-
номски техничар, дипломирани економиста; 
радно искуство: 12 месеци на административ-
ним пословима, пословима царињења и иску-
ство у организацији транспорта; течно позна-
вање немачког језика, говор, читање и писање. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: jobs@lmbsoft.com или се јављају 
на контакт телефон: 018/200-813 или 065/310-
4039.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање на 
Департману за архитектуру

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), чланом 
74 Законa о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универ-
зитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 

207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 
233/22), Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник УБ”, бр. 237/22), Стату-
том Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 129/22-пре-
чишћен текст), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 
120/19) и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду - Архитектонском факултету (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак 
радова), оверене копије диплома, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци), 
подносе се на адресу: Универзитет у Београду 
- Архитектонски факултет, Булевар краља Алек-
сандра 73/II, канц. 204, са назнаком “За кон-
курс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана, од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,РОДА“
11080 Земун, Марка Николића 17

Медицинска сестра - васпитач

Васпитач

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у наставном звању 
редовни професор из уже научне 
области Економија и финансије

УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору у звања Универзитета Унион 
и Статутом Београдске банкарске академије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о прет-
ходно стеченим звањима, уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и 
тражену документацију доставити у физичком 
и електронском облику у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на наведену адре-
су, кабинет 209/II и на e-mail: office@bba.edu.rs 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191, 011/8238-668

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи за 

предмет Гитара
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. и чланом 142. 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 
129/2021) и чланом 2., став 1., тачка 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
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у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС– Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23. став 4. Правилника о организацији 
и систематизацији послова Основне музичке 
школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 
13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови 
су прописани чланом 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017–одлука 
Уставног суда, 113/2017 и 95/2018-аутентич-
но тумачење) и чланом 139. 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). Кандидати подносе: 1. одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. радну био-
графију; 3. доказ о стеченом одговарајућем 
високом образовању: а. оверена копија дипло-
ме о завршеним основним студијама, оверена 
копија дипломе о завршеним студијама другог 
степена и оверене копије одговарајућих дода-
така дипломама, за кандидате који су стицали 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање након 10.09.2005. године; б. 
оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно уверење да су у току студија 
положили испите из педагогије, психологије и 
методике наставе, или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у 
складу са чланом 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 7. уверење о 
неосуђиваности прибављено од надлежног 
органа муп-а републике србије (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија); 8. 
доказ о знању српског језика издато од одго-
варајуће високошколске установе, осим за кан-
дидате који су на српском језику стекли одго-
варајуће образовање; 9. доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење). Пријавни формулар и потребна доку-
ментација (тачке 1-8) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (тачка 9) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове из предходног ста-
ва, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 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 директо-
ру Школе у року од 8 дана од дана обављеног 

разговора са кандидатима. Директор Школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе конкурсне комисије. Потребна доку-
мента се подносе препорученом пошиљком или 
лично на адресу Школе: Основна музичка шко-
ла „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља 
Петра Првог, бр. 175, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на контакт телефоне: тел. бр. 011/8244-191 и 
011/8238-668.

ОШ “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе
на одређено време (ради замене 

директора у другом мандату)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл.139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Услови: 1. да има одгова-
рајуће образовање – у складу са чланом 140. 
и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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 или родоскрвнуће, 
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. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4. и 5. подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2. пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу, или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности. Пријаве слати на адресу школе, са наз-
наком «за конкурс». Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ППУ РСД БАЈКА
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14

тел. 061/1481-937
e-mail: office@rsdbajka.com

Васпитач у предшколској установи
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме. Рад у 
сменама, 7 сати дневно. Без обзира на радно 
искуство.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Медицин-
ска сестра-васпитач, медицинска сестра- општи 
смер. Рад у сменама, 7 сати дневно. Без обзира 
на радно искуство. Предвиђено је психолошко 
тестирање кандидата.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је до 30 
дана од дана објављивања у часопису „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс путем е-mail адресе: 
office@rsdbajka.com и путем телефона на број: 
061/1481-937.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„САВСКИ ВЕНАЦ”

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/3672-537, 3675-963

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005 године; 
да зна српски језик. Обавеза полагања испита 
за лиценцу (за лица која је не поседују).

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
3 године или више образовање; да зна српски 
језик. Обавеза полагања испита за лиценцу (за 
лица која је не поседују).

Магационер за намирнице – 
обрачунски радник утрошка 

намирница

УСЛОВИ: средња стручна спрема; IV степен, 
познавање рада на рачунару.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидат 
попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар, кандидат доставља: доказ о стручној 
спреми (оригинал или фотокопија не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); уверење полицијске управе, не ста-
рије од 6 месеци, да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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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. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део 
пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве на конкурс слати на наведе-
ну адресу, са назнаком радног места за које се 
кандидат пријављује. Пријаве на конкурс слати 
искључиво поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЛАЗАР САВАТИЋ”

11080 Земун, Кеј ослобођења 27

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139. и 140. ст. 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања ( „Сужбени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019, 
27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да 
има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе 
стечено: 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 целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
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 предмета, 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе. 

Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан 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 наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама у трајању од три године 
или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година радау уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријавни формулар на конкурс кандидат 
је у обавези да приложи: 1) диплому о стече-
ном одговарајућем образовању за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; 2) 
лиценца за директора установе /ако је канди-
дат поседује, 3) уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; 4) потврду 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 5) лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старији 
од 6 месеци); 6) уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
за кога није утврђено дискриминаторно пона-
шање /не старије од 6 месеци, 7) уверење о 
држављанству Републике Србије /не старије 
од 6 месеци, 8) извод из матичне књиге рође-
них / не старији од 6 месеци, 9) доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику), 
10) уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе дужан је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 11) 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) уколико га кандидат има, 12) пријаву 
на конкурс са радном биографијом са кратким 
прегледом кретања у служби са предлогом 
програма рада директора школе. Документа се 
достављају се у форми оверених копија / ори-
гинала. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са 
горе наведеном потребном документацијом 
доставља школи, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе” лич-
но у секретаријат школе или путем поште на 
адресу: Основна школа „Лазар Саватић”, Кеј 
ослобођења 27, 11080 Земун. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Достављена документација се не враћа. 
Конкурс спроводи комисија за избор директора 
школе коју образује Школски одобор. Министар 
просвете науке и технолошког развоја у року од 
30 дана од дана пријема документације коју му 
је доставио Школски одбор врши избор дирек-
тора и доноси решење о његовом именовању, о 
чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Подаци који се прикупљају од 
кандидта биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл.гласник РС”, бр. 87/2018). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 

Школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова 
преко телефона 011/ 2197-077.

ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
11400 Младеновац, Космајска 47

тел./факс 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Директор школе
на одређено време на четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) има 
одговарајуће образовање: - на студијама дру-
гог 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; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (не старији од шест 
месеци); 3) доказ да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 (не ста-
рије од шест месеци); 4) доказ да против кан-
дидата није покренута оптужница за кривич-
но дело из члана 139. став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
и др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) – 
потврда/уверење из надлежног суда (орги-
нал или оверена фотокопија – не старија од 
шест месеци), 5) има држављанство Републи-
ке Србије; 6) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је поло-
жио српски језик по програму високошколске 
установе – оверену фотокопију), 7) има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 8) најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 9) 
положен испит за директора установе (овере-
ну фотокопију); пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора школе 
неће се сматрати непотпуном. Изабрани дирек-
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тор који нема положен испит за директора шко-
ле, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Директор који не 
положи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, престаје дуж-
ност директора. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати који се прија-
ве на радно место директора школе попуња-
вају формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc и уз одштампани пријавни 
формулар треба приложити: оверен препис/
фотокопију о држављанству, оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о наводима 
под тачком 3) и 4), потврду о радном искуству; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно); 
кандидат који је претходно обављао дужнос 
директора школе дужан је да достави доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора уста-
нове или оцену спољашњег вредновања. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се школи 
лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Свети Сава” Космајска 47 11400 Младеновац са 
назнаком “Конкурс за директора”. Школа нема 
обавезу да пријављеним кандидатима враћа 
документацију. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 011/8231-361. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

оглашава радна места за избор сарадника ван 
радног односа, на одређено време за школску 
2022/23 годину за:

Демонстратор за ужу научну 
област Скандинавистика, предмети 

Савремени скандинавски језици 
Г – шведски језик и Скандинавска 

култура

Демонстратор за ужу научну 
област Недерландистика, предмет 

Низоземски језик

Демонстратор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански 

језик
2 извршиоца

Демонстратор за ужу научну 
област Скандинавистика, предмети 
Савремени скандинавски језици – 
норвешки језик и Норвешки језик

Демонстратор за ужу научну област 
Германистика, предмети Савремени 

немачки језик Г и Савремени 
немачки језик П

2 извршиоца

Демонстратор за ужу научну област 
Романистика, предемет Француски 

језик
3 извршиоца

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег сте-
пена, 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 року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

PREDŠKOLSKA USTANOVA 
PEEKABOO

11000 Београд, Јелисавете Начић 13

Медицинска сестра на превентиви 
(васпитање и нега деце од 1-3 

године)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању; минимум 1 година радног искуства. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ са 
основним подацима и кратком радном биогра-
фијом.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240, 011/8727-851

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године до 31.08.2023

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
андрагошког асистента може да буде примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање, минимун средња 
стручна спрема одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) да је кандидат државља-
нин РС; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад; Додатно: 
савладан програм обуке „Интегрални програм 
обуке за остваривање основног образовања 
одраслих по моделу функционалног основног 
образовња одраслих“, у супротном кандидат је 
дужан доставити доказ о савладаном програму 
обуке у року од 6 месци од дана пријема у рад-
ни однос.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства Докази о испуњености услова 
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 биогра-
фијом, дипломом о стеченој стручној спреми, 
уверењем о држављанству , изводом из мати-
чне књиге рођених, копија уверења о неосуђи-

ваности, извод из казнене евиденције МУП-а, 
и осталом пратећеом документацијом слати на 
адресу Школе. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, не старије од 6 месеци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Сва додатна оба-
вештења кандидати могу добити путем телефо-
на на број 8723-240 од 11 до 12 часова.

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
11211 Борча - Центар III, Беле Бартока 48а

тел. 011/2722-515

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. одговарајућа стручна спрема 
на основу члана 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, Правилника о 
организацији и систематизацији радних места 
ОШ „Јован Ристић”. 2. Општи услови из Закона 
о раду, посебни услови из Закона о основама 
система образовања и васпитања, члан 139.

ОСТАЛО: Потребну документацију (пријав-
ни формулар са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, биографију, 
оверену копију Дипломе, оверену копију Уве-
рења о држављнству, оверену копију Извода из 
Матичне књиге рођених, Уверење о неосуђива-
ности) послати поштом или доставити на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Сарадник у звање асистента или 
асистента са докторатом за ужу 

уметничку област Сликарство, за 
предмете Цртање и Сликање

на период од три године

УСЛОВИ: су прописани Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета уметности, 
Статутом Факултета и другим правним актима 
Универзитета и Факултета и показују смисао за 
наставни рад. Кандидати уз пријаву прилажу 
оверену копију дипломе или уверења о дипло-
мирању, уверење да је кандидат студент док-
торских уметничких студија, односно оверену 
фотокопију уверења или дипломе о завршеним 
докторским уметничким студијама или области 
из које се бира и попуњен образац 2, који се 
може преузети са сајта Факултета https://flu.
bg.ac.rs Кандидати су дужни да на расписан 
конкурс поднесу пет оригиналних сликарских 
радова, мапу цртежа (десет табли) и цд са пре-
датим радовима. Пријаве са документацијом се 
подносе Факултету ликовних уметности у Бео-
граду, Париска 16, а радови у Булевар војводе 
Путника 68, у времену од 10-14 сати у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Инфор-
мације на тел. 2181-214.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11564 Степојевац, 7. октобра 219

тел. 011/8141-502

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидтаи поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24. Закона 
о раду, треба да испуњавају услове из члана 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да поседује одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Служебени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени Гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/20136, 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) за 
рад на радном месту наставник разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или двање 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 дискри-
минаторно понашање; поседовање држављан-
ства Репулике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образвоно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар, кандидати достављају следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању (уз мастер диплому 
доставља се и диплома о завршеним основним 
академским студијама); доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - 
уверење из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверену фотокопију) не старије од шест 
мееци; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од шест мееци; 
доказ о знању српског језика диостављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремне и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, у року од 
осам дана упућује се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способнсти за рад са децом и ученици-
ма, прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или путем препоруче-
не поште на адресу школе: Основна школа “Вук 
Караџић” 7. октобра 219. 11564 Степојевац.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА 

ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/3292-517

Виши предавач
на одређено време од пет година, за 
област Саобраћајно инжењерство, 
уже стручне области „Логистика” и 

„Саобраћајнице, возила и организација 
друмског саобраћаја”

УСЛОВИ: Услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не академске студије трећег степена и стечен 
научни назив доктора наука из научно-струч-
не области Саобраћајно инжењерство - Логис-
тика, на акредитованом универзитету и акре-
дитованом студијском програму у Републици 
Србији или стечена диплома доктора наука 
из области логистике у иностранству, призна-
та у складу са Законом о високом образовању 
и Законом о Националном оквиру квалифика-
ција Републике Србије. Да испољава способ-
ност за наставни рад што се доказује: позитив-
ном оценом педагошког рада коју је кандидат 
добио у студентској анкети а која се односи на 
претходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство) или позитивном 
оценом приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошко искуство). Да има радно 
искуство од најмање пет година. У последњем 
изборном периоду (или у последњих пет годи-
на) најмање 6 бодова остварених објављи-
вањем радова који припадају категоријама 
М10 + М20 + МЗО + М40 + М50 + М60 + М80 
+ М90, од тога најмање један рад категорије 
М20 и један рад категорије МЗО из области за 
коју се бира. Књига из релевантне области, или 
одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, 
или поглавље у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или превод иностраног 
уџбеника одобреног за ужу област за коју се 
бира, објављени у периоду од избора у настав-
ничко звање; у последњем изборном периоду 
учешће у комисији за одбрану најмање два 
завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер струковним студијама. Уколико висо-
кошколска установа нема специјалистичке или 
мастер струковне студије потребно је учешће у 
комисији за одбрану најмање три завршна рада 
на основним студијама; у последњем изборном 
периоду учешће у изради најмање два раз-
војно - истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди 
или установама, или радно искуство упривреди 
или установама релевантним за област за коју 
се бира. Кандидат треба и да испуњава два од 
следећа три услова: остварен стручно-профе-
сионални допринос, који се утврђује на основу 
поседовања најмање једне од следећих рефе-
ренци: руководилац или сарадник на истра-
живачким пројектима или на пројектима за 
потребе привреде, иноватор, аутор/коаутор 
патента, аутор/коаутор техничког унапређења, 
учешће у развоју нових производа или битних 
побољшања постојећих производа или нових 
технологија, софтверска решења, израда тех-
ничке документације као одговорно лице, екс-
пертиза, вештачење, учешће у комисијама за 
полагање стручних испита, поседовање лицен-
це за обављање стручних послова, чланство у 
струковним организацијама. Остварен допринос 
академској и широј заједници, који се утврђује 
на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: ангажовање у националним 

или међународним истраживачким пројектима 
или пројектима за унапређење наставе; анга-
жовање у националним или међународним 
научним или стручним организацијама, инсти-
туцијама од јавног значаја, културним или умет-
ничким институцијама; председник или члан 
органа управљања стручних органа, помоћник 
стручних органа или комисија; организација 
научних скупова; уводна предавања на кон-
ференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената; међународне и 
националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и коморама. 
Остварену сарадњу са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству, која се 
утврђује на основу поседовања најмање једне 
од следећих референци: учешће у реализацији 
пројеката са другим високошколским, научно- 
истраживачким и институцијама културе или 
уметности у земљи или иностранству; учешће 
у реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе; ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским устано-
вама или научно-истраживачким институцијама 
у земљи или иностранству; гостовања и преда-
вања по позиву у земљи и иностранству.

Предавач
на одређено време од пет година, за 

област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, уже стручне области 
„Погон и кретање вучних возила” и 

„Техничка физика и електротехника”

УСЛОВИ: Услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника: да 
је стекао академски назив магистра наука или 
стручни назив специјалисте академских сту-
дија из научне (стручне) области за коју се 
бира у звање на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у Репу-
блици Србији или еквивалентан научни, однос-
но стручни назив из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање, у иностранству 
а који је признат у складу са Законом о високом 
образовању и Законом о Националном оквиру 
квалификација Републике Србије. Да испоља-
ва способност за наставни рад што се доказује 
или позитивном оценом педагошког рада коју 
је кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) или 
позитивном оценом приступног предавања (за 
кандидате који немају педагошко искуство). 
Најмање три године радног искуства у наста-
ви са студентима у високом образовању или 
најмање пет година радног искуства на струч-
ним пословима у области за коју се бира. У 
последњих 5 година најмање 4.5 бода остваре-
них објављивањем радова који припадају кате-
горијама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 
+ М80 + М90, од тога најмање један рад катего-
рије МЗЗ и један рад из категорије М51 или М52 
из области за коју се бира. У последњем избор-
ном периоду учешће у изради најмање два раз-
војно- истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди 
или установама или радно искуство у привре-
ди или установама релевантним за област за 
коју се бира. Кандидат треба и да испуњава 
два од следећа три услова: остварен струч-
но-професионални допринос, који се утврђује 
на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: руководилац или сарадник 
на истраживачким пројектима или на пројекти-
ма за потребе привреде, иноватор, аутор/коа-
утор патента, аутор / коаутор техничког уна-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1002-1003 | 31.08.2022.50

пређења, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа 
или нових технологија, софтверска решења, 
израда техничке документације као одговорно 
лице, експертиза, вештачење, учешће у коми-
сијама за полагање стручних испита, поседо-
вање лиценце за обављање стручних послова, 
чланство у струковним организацијама. Оства-
рен допринос академској и широј заједници, 
који се утврђује на основу поседовања најмање 
једне од следећих референци: ангажовање у 
националним или међународним истраживач-
ким пројектима или пројектима за унапређење 
наставе; ангажовање у националним или међу-
народним научним или стручним организација-
ма, институцијама од јавног значаја, културним 
или уметничким институцијама; председник 
или члан органа управљања, стручних органа, 
помоћник стручних органа или комисија; орга-
низација научних скупова; уводна предавања 
на конференцијама и друга предавања по пози-
ву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената; међународне и 
националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и коморама. 
Остварену сарадњу са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству, која се 
утврђује на основу поседовања најмање једне 
од следећих референци: учешће у реализацији 
пројеката са другим високошколским, научно- 
истраживачким и институцијама културе или 
уметности у земљи или иностранству; учешће 
у реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе; ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским устано-
вама или научно-истраживачким институцијама 
у земљи или иностранству; гостовања и преда-
вања по позиву у земљи и иностранству.

Асистент
на одређено време од три године, за 
област Саобраћајно инжењерство, 

уже стручне области „Експлоатација 
железница” и „Организација превоза”

УСЛОВИ: Услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника: да 
је студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
железничког саобраћаја и менаџмента у сао-
браћају, стеченим на акредитованим универзи-
тетима и акредитованим студијским програмима 
у Републици Србији или стечене у иностран-
ству, признате у складу са Законом о високом 
образовању и Законом о Националном оквиру 
квалификација Републике Србије, да испоља-
ва способност за наставни рад што се доказује 
или позитивном оценом педагошког рада коју 
је кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) или 
позитивном оценом приступног предавања (за 
кандидате који немају педагошко искуство).

Сарадник у настави
на одређено време од једне године, 
за област Машинско инжењерство, 
уже стручне области „Машинство”, 

„Експлоатација и одржавање возила” и 
„Погон и кретање вучних возила”

УСЛОВИ: Услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: завршене 
основне студије на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском про-

граму са просечном оценом најмање осам; ста-
тус студента на мастер академским студијама, 
или мастер струковним студијама, или специја-
листичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама у научној или 
стручној области за коју се бира; да испоља-
ва способност за наставни рад што се доказује 
или позитивном оценом педагошког рада коју 
је кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) или 
позитивном оценом приступног предавања (за 
кандидате који немају педагошко искуство).

ОСТАЛО: пријава на Конкурс обавезно садр-
жи податке о наставничком или сарадничком 
звању (односно радном месту) на које кандидат 
конкурише, биографију и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта из лич-
не карте и адреса боравишта у Београду, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске 
поште), а уз пријаву се обавезно достављају 
докази: потврда о статусу садашњег радног 
односа; оверене фотокопије диплома свих сте-
пена/нивоа стеченог високог образовања; доку-
мента о испуњености услова из чл. 72, 74. и 75. 
Закона о високом образовању; уверење надлеж-
ног суда о непокренутом кривичном поступку, 
неосуђујућој правоснажној пресуди и непокре-
нутој истрази; уверење надлежног министар-
ства (МУП) из казнене евиденције; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; фотокопија, односно очитана лична карта; 
уверење високошколске установе о статусу сту-
дента на одговарајућем нивоу студија уколико 
је то услов за избор у сарадничко звање, доказ 
о поседовању позитивне оцене наставног/педа-
гошког рада, докази о поседовању лиценци, 
положеном стручном испиту уколико их кан-
дидат има и објављени радови. Уз пријаву се 
може доставити потврда суда, односно МУП да 
је поднет захтев за издавање уверења, с тим 
да се само уверење мора доставити до дана 
када истиче трајање конкурса. Уколико нема 
педагошко искуство провера способности за 
наставни рад организоваће се приступно пре-
давање, а о месту и термину одржавања канди-
дат ће бити обавештен преко електонске адресе 
наведене у пријави најмање три дана пре одр-
жавања приступног предавања. Рок за подно-
шење пријава је 10 дана од дана оглашавања 
овог Конкурса у публикацији „Послови“. Прија-
ве се достављају на адресу места рада: Акаде-
мија техничко-уметничких струковних студија 
Београд, Одсек Висока железничка школа, Бео-
град, Здравка Челара 14. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Статут 
Академије и Правилник о избору и ангажовању 
наставника и сарадника објављени су на сајту 
Академије: www.atuss.edu.rs.

ОШ БРАНКО ЋОПИЋ
Београд, Раковица, Видиковачки венац 73

Наставник географије

УСЛОВИ: У складу са чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 - 
др. Закон, 6/20, 129/21), у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице које: 1. има 
образовање у складу са чланом 140. и чланом 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 - др. Закон, 6/20, 129/21) и 
чланом 3. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник” 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, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22) однос-
но професор географије, дипломирани географ, 

професор географије и историје, дипломирани 
професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор 
биологије-географије, професор физике-геогра-
фије, професор географије-информатике, дипло-
мирани професор географије-мастер, дипломи-
рани географ - мастер, мастер географ, мастер 
професор географије, мастер професор биоло-
гије и географије, мастер професор географије 
и информатике, дипломирани географ - простор-
ни планер, мастер професор предметне наста-
ве а које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући, предмет, односно 
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 стручне 
области или области педагошких наука (лице из 
ове тачке 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 образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (сматра 
се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина). Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и инфор-
матике. 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност 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 образов-
но-васпитни рад. Документација коју кандидат 
доставља приликом конкурисања: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. биографија, 3. 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, 
4. доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, 5. уверење о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
министарства унутрашњих послова) не старије 
од 6 месеци, 6. уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, 7. извод из матичне књиге 
рођених, 8. доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим за канди-
дате који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења 
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уговора о раду. Услови из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 
- др. Закон, 6/20, 129/21) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Сва потребна документација доставља се 
у оригиналу или копијама овереним код надлеж-
них органа (јавног бележника, изузетно општин-
ска управа или суд). Неблаговремене, непотпу-
не, недопуштене или неразумљиве пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом конкурсу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса, достављају се на адресу: Основна школа 
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 
73, 11090 Београд, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Додатне информације могу се добити на број 
011/2335-032.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник виолине
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(,,Сл.гласник РС-Просветни гласник” бр.18/13, 
2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју 
рада културе, уметности и јавног информи-
сања (,,Сл.гласник РС- Просветни гласник” 
бр.16/15,11/16,2/17,9/19,14/20 и 2/21), чл.139, 
чл.140. став 1 тачка 1. и 2, чл.142. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС”,бр.88/17,27/18,10/19, 6/20 
и 129/21), и то: 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 научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) 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; 2. високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005.год; 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
доставити: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); извод из МК рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности-уверење из КЕ 
о неосуђиваности (уверење МУП-а, оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чл.139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају усло-
ве из чл.139. ЗОСОВ-а, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Напомена: 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неоверене 
копије докумената неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком: „За конкурс”. По завршеном кон-
курсу документација се не враћа кандидатима. 
Информације о конкурсу могу се добити у секре-
таријату школе радним данима од 10.00-14.00 
часова на телефон 011/3236-504.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

тел/факс 011/2471-099
www.atuss.edu.rs
www.viser.edu.rs
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1. За избор у наставничко звање 
предавач за образовно-уметничко 

поље Уметност, стручну област 
Драмске и аудиовизуелне уметности

на одређено време од пет година

УСЛОВИ за избор у наставничко звање преда-
вач за образовно-уметничко поље Уметност, 
стручну област Драмске и аудиовизуелне умет-
ности и заснивање радног односа на одређено 

време од пет година, са пуним радним време-
ном, и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компе-
тенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању; кан-
дидат мора имати стечен назив магистра или 
специјалисте академских студија из уметнич-
ке области за коју се бира у звање, стечен на 
акредитованом универзaтитету и акредитова-
ном студијском програму у Републици Србији 
или стечено високо образовање првог или дру-
гог степена из уметничке области за коју се 
бира у звање на акредитованом универзaтитету 
и акредитованом студијском програму у Репуб-
лици Србији , или у иностранству, а које је при-
знато у Републици Србији у складу са Законом о 
високом образовању и Законом о Националном 
оквиру квалификација Републике Србије; кан-
дидат мора испољавати способност за наставни 
рад, и то: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анкетама 
које се односе на целокупни претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; Канди-
дат мора имати постигнуте одговарајуће резул-
тате у последњих пет година или у претходном 
изборном периоду, а који се односе на следеће: 
ако се ради о кандидату који се први пут бира 
у звање, у последњих пет година остварене три 
репрезентативне референце у ужој уметничкој 
области за коју се бира (репрезентативне рефе-
ренце за сваку уметничку област наведене су у 
Правилнику о стандардима и поступку за акре-
дитацију студијских програма (Стандард 9 за 
акредитацију студијских програма првог и дру-
гог степена високог образовања), ако се ради 
о кандидату који се поново бира у звање, ост-
варене три репрезентативне референце у ужој 
уметничкој области за коју се бира (репрезен-
тативне референце за сваку уметничку област 
наведене су у Правилнику о стандардима и 
поступку за акредитацију студијских програма 
(Стандард 9 за акредитацију студијских програ-
ма првог и другог степена високог образовања), 
од којих је најмање једна од претходног избо-
ра у звање; познавање рада и професионално 
искуство у снимању филмске, видео и фото-
графске слике; познавање рада и професио-
налнио инжењерско (лабораторијско) искуство 
у обради опто-хемијским, електронским и диги-
талним технологијама филмске и фотографске 
слике; познавање уметничко-техничког рада 
и искуство у режијским, монтажним и орга-
низационим технологијама филмског и видео 
снимања; познавање рада и професионално 
искуство у стварању и реализацији оптичких и 
механичких специјалних филмских ефеката и 
видео ефеката дигиталног композита; Позна-
вање и рад у програмима за филм и фотогра-
фију: Da Vinci Resolve Studio, BlackmAgic Fusion, 
iZotope RX Pro, Autodesk Maya, Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop, Xara Designer Pro, Iclone, 
Character Creator. Кандидат мора испуњавати 
и најмање два од следећа три изборна усло-
ва: остварен стручно-професионални допринос 
(утврђује се на основу поседовања најмање јед-
не од следећих референци: руководилац или 
сарадник на истраживачким пројектима или на 
пројектима за потребе привреде, експертиза, 
вештачење, учешће у комисијама за полагање 
стручних испита, чланство у струковним орга-
низацијама, учешће у раду жирија на домаћим 
или страним такмичењима, конкурсима, мани-
фестацијама или уметничким изложбама, 
учествовање или вођење посебних уметничких 
курсева, семинара или радионица у земљи и 
иностранству, уметничка дела која су јавно пре-
зентована у редовном приказивању јавности, 
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на смотрама, фестивалима, уметничка дела која 
су комерцијално реализована), остварен допри-
нос академској и широј заједници (утврђује се 
на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: ангажовање у националним 
или међународним истраживачким пројекти-
ма или уметничким пројектима пројектима за 
унапређење наставе, репризна излагања или 
репризна извођења уметничког дела на локал-
ном, националном или међународном нивоу, 
ангажовање у националним или међународ-
ним научним или стручним организацијама, 
институцијама од јавног значаја, културним 
или уметничким институцијама, председник 
или члан органа управљања, стручних органа, 
помоћник стручних органа или комисија, орга-
низација научних скупова, уводна предавања 
на конференцијама и друга предавања по пози-
ву, чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава, 
руковођење или учествовање у ваннаставним 
активностима студената, међународне и нацио-
налне награде и признања, пружање консул-
тантских услуга заједници, сарадња са струч-
ним заједницама, кластерима и коморама); 
остварена сарадња са другим високошколским 
институцијама односно институцијама културе 
и уметности у земљи и иностранству (утврђује 
се на основу поседовања најмање једне од 
следећих референци: учешће у реализацији 
пројеката са другим високошколским, науч-
но-истраживачким и институцијама културе или 
уметности у земљи или иностранству, учешће 
у реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе, ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским устано-
вама или научно-истраживачким или уметнич-
ким институцијама у земљи или иностранству, 
гостовања и предавања по позиву у земљи или 
иностранству).

2. За избор у сарадничко звање 
сарадник у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област 

Системи управљања
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање сарад-
ник у настави за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна област 
Системи управљања и заснивање радног одно-
са на одређено време од једне године, са пуним 
радним временом, и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72. став 4. закона о високом 
образовању; кандидат мора имати завршене 
основне студије са просечном оценом најмање 
осам (8), на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му; кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; кандидат мора испољавати спо-
собност за наставни рад, што се доказује: ако 
је кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; познавање рада на рачунару 
софтверских алата: MS Office, Win OLS; позна-
вање софтвера за дијагностику моторних вози-
ла; поседовање стручних знања из области сис-
тема аутоматског управљања и мехатронике.

3. За избор у сарадничко звање 
асистент за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроника и 

телекомуникације
на одређено време од три године

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање асис-
тент за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Електроника 
и телекомуникације и заснивање радног одно-
са на одређено време од три године, са пуним 
радним временом, и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72. став 4. закона о високом 
образовању; кандидат мора имати статус сту-
дента на докторским студијама и да је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8) или ако је 
кандидат стекао звање магистра наука, да му 
је прихваћена тема докторске дисертације; кан-
дидат мора испољавати способност за настав-
ни рад, што се доказује: ако је кандидат лице 
које има педагошко искуство, кандидат мора 
имати позитивну оцену педагошког рада у сту-
дентским анкетама које се односе на претход-
ни изборни период, ако је кандидат лице које 
нема педагошко искуство, кандидат мора бити 
позитивно оцењен на приступном предавању, у 
складу са одговарајућим општим актом Акаде-
мије; поседовање знања из области електрони-
ке, аналогних и дигиталних телекомуникација; 
поседовање знања и вештина за рад у лабора-
торијама за електронику и телекомуникације; 
поседовање знања за рад у програмском језику 
python, посебно за области електроника и теле-
комуникације; познавање пројеката и израда 
електронских кола; познавање рада са софтве-
рима који се користе за симулацију и пројек-
товање електричних кола; познавање рада са 
софтверима за обраду сигнала, симулацију и 
пројектовање телекомуникационих система; 
претходно учешће и искуство на међународним 
пројектима; објављена најмање два рада из 
уже стручне области.

4. За избор у сарадничко звање 
асистент за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроенергетика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање асис-
тент за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Електроенер-
гетика и заснивање радног односа на одређено 
време од три године, са пуним радним време-
ном, и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компе-
тенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72. став 4. закона о високом образовању; 
кандидат мора имати статус студента на док-
торским студијама и да је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8) или ако је кандидат стекао 
звање магистра наука, да му је прихваћена 
тема докторске дисертације; кандидат мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати пози-
тивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитив-
но оцењен на приступном предавању, у складу 
са одговарајућим општим актом Академије; MS 
Office 2017/2013/2019; Auto CAD (цртање проје-

ката електричних инсталација ниског напона); 
МATLAB (прављење симулација, анализа резул-
тата у Simulink-у); ATP-EMPT ( симулација сис-
тема релејне заштите); SAM (System Advisory 
Model); Relux, DIALux, Eplan.

5. За избор у сарадничко звање 
сарадник у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област 

Рачунарство и информатика
и заснивање радног односа на одређено 

време од једне године
3 извршиоца

Напомена: Због различитих посебних усло-
ва за избор одговарајућих кандидата у звање 
сарадник у настави за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужу стручну област 
Рачунарство и информатика, услови за избор 
кандидата постављени су по позицијама.

Позиција 1: Услови за избор у сарадничко звање 
сарадник у настави за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика – Позиција 1 и 
заснивање радног односа на одређено време 
од једне године, са пуним радним временом, и 
подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенција-
ма које ће се оцењивати у изборном поступ-
ку: кандидат не сме бити правноснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела из члана 72. 
став 4. закона о високом образовању; канди-
дат мора имати завршене основне студије са 
просечном оценом најмање осам (8), на акре-
дитованој високошколској установи и акреди-
тованом студијском програму; кандидат мора 
имати статус студента на мастер академским, 
или мастер струковним студијама, или на спе-
цијалиситичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама у научној 
или стручној области за коју се бира; канди-
дат мора испољавати способност за наставни 
рад, што се доказује: ако је кандидат лице које 
има педагошко искуство, кандидат мора имати 
позитивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; Позна-
вање програмских језика PHP, Java Script, HTML 
и CSS, My SQL, MS SQL релационе базе подата-
ка; Познавање софтверских алата: Wordpress и 
Bootstrap, као и вештина потребних за реализа-
цију лабораторијских вежби из предмета Интер-
нет сервиси; Познавање и разумевање пробле-
ма електронског пословања.

Позиција 2: Услови за избор у сарадничко 
звање сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и информати-
ка – Позиција 2 и заснивање радног односа 
на одређено време од једне године, са пуним 
радним временом, и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72. став 4. закона о високом 
образовању; кандидат мора имати завршене 
основне студије са просечном оценом најмање 
осам (8), на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му; кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; кандидат мора испољавати спо-



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5331.08.2022. |  Број 1002-1003 |   

собност за наставни рад, што се доказује: ако 
је кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; Познавање програмских јези-
ка PHP, Java Script, HTML и CSS; познавање соф-
тверских алата: Wordpress, Маgento и Bootstrap, 
као и вештина потребних за реализацију лабо-
раторијских вежби из предмета Eлектронско 
банкарство; познавање и разумевање пробле-
ма електронског пословања.

Позиција 3: Услови за избор у сарадничко 
звање сарадник у настави за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и информати-
ка – Позиција 3 и заснивање радног односа 
на одређено време од једне године, са пуним 
радним временом, и подаци о потребној струч-
ној оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању; кандидат мора имати завршене 
основне студије са просечном оценом најмање 
осам (8), на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му; кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним сту-
дијама, или на специјалиситичким академским 
студијама или специјалистичким струковним 
студијама у научној или стручној области за 
коју се бира; Кандидат мора испољавати спо-
собност за наставни рад, што се доказује: ако 
је кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; Познавање програмских јези-
ка PHP, Java Script, HTML и CSS, Java, Python,C/
C++; познавање развоја и пројектовања серви-
са у информационим системима; пројектовање 
и развој система база података.

6. За избор у сарадничко звање 
сарадник у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област 

Рачунарство и информатика 
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање сарад-
ник у настави за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика и заснивање рад-
ног односа на одређено време од једне годи-
не, са пуним радним временом, и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама које ће 
се оцењивати у изборном поступку: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72. став 4. закона 
о високом образовању; кандидат мора имати 
завршене основне студије са просечном оценом 
најмање осам (8), на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; кандидат мора испољавати спо-
собност за наставни рад, што се доказује: ако 

је кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; искуство у раду са студенти-
ма; искуство у раду са HTML, CSS, ЈS, Python, 
C++, Java; искуство у раду са технологијама 
релационих и нерелационих база података; 
искуство у раду са графичким софтверима.

ОСТАЛО: I Подаци о месту рада: Послови 
свих радних места, односно свих сарадничких 
звања у погледу којих се расписује овај кон-
курс, обављаће се у Београду. II Подаци о року 
у коме се подносе пријаве и адреси на коју се 
подносе пријаве на конкурс. Пријаве на кон-
курс за избор у наставничко, односно сарад-
ничка звања и заснивање радног односа на 
радним местима у погледу којих је расписан 
овај конкурс, могу се поднети најкасније у року 
од десет дана, рачунајући од дана објављи-
вања овог конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на конкурс се 
могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак- петак) од 10 до 16 часова, или 
послати путем поште, на адресу „Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 
бр. 283, Београд – 11010 Вождовац“. Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до исте-
ка наведеног рока за конкурисање, иначе ће 
се сматрати неблаговременим и биће одба-
чене. Такође, неразумљиве или непотпуне 
пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај 
конкурс уз које нису приложени сви потребни 
докази, биће одбачене. III Лично име и кон-
такт подаци лица задуженог за давање оба-
вештења о конкурсу. Љиљана Џунић, адреса 
е-поште: office@viser.edu.rs, канцеларија 003, 
ул. Војводе Степе бр. 283 Вождовац, Београд. 
IV Подаци о пријави на конкурс и доказима 
који се прилажу уз пријаву. Пријава на овај 
конкурс мора обавезно да садржи: 1. податке 
неопходне за идентификовање наставничког, 
односно сарадничког звања (односно радног 
места) за које кандидат конкурише, што под-
разумева обавезно навођење наставничког, 
односно сарадничког звања за које се кон-
курише, области и уже стручне области, а за 
она сарадничка звања код којих су одређене 
позиције обавезно је и навођење позиције за 
коју кандидат конкурише; 2. податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се оба-
везно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за 
напред наведена кривична дела (из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању), не ста-
рије од месец дана. Уколико кандидату уверење 
о неосуђиваности не буде издато до затварања 
овог конкурса, кандидати приликом пријаве 
на конкурс 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 
фотокопије високошколских исправа о стече-
ном степену потребног, односно одговарајућег 
високог образовања, који је прописан као услов 
за избор у наставничко, односно сарадничко 
звање за које се конкурише. Подносе се овере-
не фотокопије диплома са свих нивоа студија 
које је кандидат завршио; уверење високош-
колске установе о томе да кандидат има ста-
тус студента на одговарајућем нивоу студијама, 
који је прописан као услов за избор у сараднич-
ко звање за које се конкурише (за сараднич-
ко звање сарадник у настави – статус студен-

та на мастер студијама, за сарадничко звање 
асистент – статус студента на докторским сту-
дијама); извод из матичне књиге рођених (или 
оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (или оверену фотокопију); радна биогра-
фија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују 
наводе из биографије; ако је кандидат лице 
које је раније обављало наставни рад, одгова-
рајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада (потврда образовне уста-
нове на којој је кандидат обављао досадашњи 
наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); ако такви дока-
зи постоје, одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних референци, односно о поседовању 
захтеваних стручних знања, вештина, односно 
компетенција, односно о објављеним радовима, 
када је то наведено као услов (лиценце, серти-
фикати, уверења, потврде и слично). V Подаци 
о месту и дану када се очекује да ће започе-
ти провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спрово-
дила. Процена испуњености општих и посеб-
них услова за избор у звања у погледу којих 
се расписује овај конкурс, вршиће се на основу 
доказа које кандидати прилажу уз пријаву на 
конкурс и у складу са Правилником о избору 
и ангажовању наставника и сарадника Акаде-
мије и општим актом Академије о приступном 
предавању. Провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата, 
ако се таква провера буде спроводила, може 
започети наредног дана од дана истека рока за 
подношење пријава на овај конкурс и обављаће 
се у просторијама Одсека Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, 
Београд. 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 и месту одржавања провере 
оспособљености, поседовања тражених знања 
и вештина, односно компетенција, уколико је 
потребно да се таква провера одржи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

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

info@11april-nbgd.edu.rs

Помоћни радник – у техничкој 
служби

(поновљен конкурс)

УСЛОВИ: основно образовање.

Возач
(поновљен конкурс)

УСЛОВИ: Средње образовање.

УСЛОВИ: рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете науке и технолошког развоја ( http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc ), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи 
искључиво преко поште на адресу: Предшкол-
ска установа „11. Април“, Нови Београд, ул. 
Народних хероја 12а, са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно – образовни рад: српски 
језик. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чланом 24. Закона о 
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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) , 
кандидати треба да испуњавају и услове пропи-
сане чланом 139, став 1 тачка 1,2,3,4 и 5 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), као и посебне услове прописане 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места. За радно место уз пријав-
ни формулар кандидати достављају: 1) доказ 
о стручној спреми, 2) уверење о држављан-
ству, 3) доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Подат-
ке из казнене евиденције издаје Министарство 
унутрашњих послова (МУП), 4) За радно место 
под редним бројем 2. (Возач) - оверена фотоко-
пија возачке дозволе „Б“ категорије. Доказ да 
лице није осуђивано не може бити старији од 
шест (6) месеци. Фотокопије морају бити ове-
рене. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Бли-
жа обавештења о условима рада могу се добити 
на телефон 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

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

info@11april-nbgd.edu.rs

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање. Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни 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 преко поште на 
адресу: Предшколска установа „11. Април“, Нови 
Београд, Народних хероја 12а, са назнаком рад-
ног места за које се кандидат пријављује. Језик 
на којем се остварује васпитно – образовни рад: 
српски језик. Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чланом 24. Закона 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) , 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139, став 1 тачка 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), као и посебне услове прописане 
Правилником о организацији и систематизацији 
радних места. За радно место уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају: 1) доказ о стручној 

спреми, 2) уверење о држављанству, 3) доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквнуће, 
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. 
Податке из казнене евиденције издаје Минис-
тарство унутрашњих послова (МУП). Доказ да 
лице није осуђивано не може бити старији од 
шест (6) месеци. Фотокопије морају бити ове-
рене. Изабрани кандидат пре заснивања рад-
ног односа дужан је да достави лекарско уве-
рење и санитарну књижицу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближа 
обавештења о условима рада могу се добити на 
телефон 011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

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

info@11april-nbgd.edu.rs

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну заштиту и негу

УСЛОВИ: средње образовање здраствене струке 
у трајању од четири године. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања кон-
курса. 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 пријав-
ним формуларом достављају Установи искључи-
во преко поште на адресу: Предшколска уста-
нова „11. Април“, Нови Београд, ул. Народних 
хероја 12а, са назнаком радног места за које 
се кандидат пријављује. Језик на којем се ост-
варује васпитно – образовни рад: српски језик. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чланом 24. Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) , кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 
139, став 1 тачка 1,2,3,4 и 5 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), као и 
посебне услове прописане Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места. За 
радно место уз пријавни формулар кандидати 
достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2) уве-
рење о држављанству, 3) доказ 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 дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, 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. 
Податке из казнене евиденције издаје Минис-
тарство унутрашњих послова (МУП), 4) стручни 
испит за радно место сарадник-медицинска сес-
тра за превентивну здраствену заштиту и негу, 
5) Потврда о радном искуству од 1 године у стру-

ци за радно место сарадник-медицинска сестра 
за превентивну здраствену заштиту и негу. Уко-
лико кандидат нема стручни испит послодавац 
ће одредити рок , у складу са Законом за пола-
гање испита. Доказ да лице није осуђивано не 
може бити старији од шест (6) месеци. Фотоко-
пије морају бити оверене. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења о условима рада 
могу се добити на телефон 011/2603-042.

ДЕСЕТA ГИМНАЗИЈА 
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
– Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19,6/20 и 129/21), односно: 1) да има одго-
варајуће образовање складу са чланом 140. 
став 1. и став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања Наставник 
и стручних сарадника и помоћних Наставник 
у гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 04/2022), односно: 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца или 
за кривична дела насиље у породици; одузи-
мање малолетног лица; запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других 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: Кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (http:// www. mpn.gov. 
rs /wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc),а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним, формула-
ром достављају школи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен пријавни фор-
мулар преузет на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем степену и врсти образовања, 
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 3 месеца, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
– уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
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нове и кратку радну биографију (CV). Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
сачинити листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не и обавити разговор са њима,о терминима за 
разговор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наве-
дене мејл-адресе. Комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру. Одлуку о избору кандидата доноси директор 
у року од осам дана од достављања образложене 
листе од стране комисије. Лекарско уверење – 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Лице које достави нео-
верене фотокопије сматраће се да је доставило 
непотпуну документацију. Благовременом прија-
вом сматраће се она пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве сe достављају 
лично у секретаријату школе или препоруче-
ном поштом на адресу школе: Десетa гимназија 
„Михајло Пупин“ Антифашистичке борбе 1а, 
11070 Нови Београд, са назнаком: „За конкурс” 
– за радно место стручни сарадник – библиоте-
кар”. Информације о конкурсу могу се добити на 
следеће бројеве телефона: 011/2144-740.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАГАН ЛУКИЋ”

Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник хемије

УСЛОВИ: лице које има стечено образовање: 
дипломирани хемичар, професор хемије, про-
фесор хемије и физике, професор хемије и био-
логије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани физикохемичар, дипломира-
ни хемичар - смер хемијско инжењерство, про-
фесор биологије и хемије, професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани про-
фесор биологије и хемије, дипломирани хеми-
чар - професор хемије, дипломирани професор 
хемије - мастер, професор физике - хемије, 
професор географије - хемије, професор био-
логије - хемије, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани педагог 
за физику и хемију, дипломирани физичар - 
професор физике и хемије за основну школу - 
мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, мастер про-
фесор физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер физикохемичар, дипло-
мирани инжењер хемије аналитичког смера, 
мастер професор предметне наставе, дипломи-
рани хемичар - инжењер за контролу квалите-
та и менаџмент животне средине, дипломира-

ни инжењер хемије биоорганског смера. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије хемије. Уколико школа преузимањем 
или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1. и 2. ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Хемија може да изводи и: 
дипломирани биохемичар; мастер биохемичар 
(уз претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
хемије или биохемије); мастер хемичар (уз 
претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму из области биохемије).

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава све 
услове за пријем у радни однос из члана 139. 
и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” 
88/17,27/18, 10/19, 6/20 и 129/21). У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
На психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима упућују се кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Након пријема резултата претходне провере 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима кандидати који испуња-
вају услов за пријем у радни однос позивају 
се на разговор. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Р. Србије. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе сле-
деће доказе: доказ о одговарајућем образо-
вању - оверена фотокопија дипломе одгова-
рајућег степена и врсте образовања (лица 
за звањем мастер обавезно достављају и 
диплому основних академских студија); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од шест месеци; уверење о држављан-
ству - не старије од шест месеци; извод из 
матичне књиге рођених; за лица која нису 
стекла образовање на српском језику доказ o 
положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
биографију. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, у суротном се неће узети у 
разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Решење о избору кандидата 
доноси директор школе у року у осам дана 
од достављаља образложене листе кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Пријавни формулар са биографијом и 
конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Драган Лукић“, 
Нови Београд, Неде Спасојевић 6, са назнаком 
„За конкурс за радни однос“ у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Достављени 
подаци обрађиваће се, у складу са Законом о 
заштити података о личности, у сврху обраде 
података у конкурсном поступку.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
Београд, Крупањска 3

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 122, члaновима 139. и 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 у даљем тексту Закон). За директора 
школе може да буде изабрано лице које има: 1. 
одговарајуће високо образовање за Наставник 
средње уметничке школе, подручје рада култу-
ра, уметност и јавно информисање, педагога и 
психолога школе стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (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.септембра 
2005. године. Лице из става 1.тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. 2. да има дозволу за рад Наставник , 
васпитача и стручног сарадника; 3. да има поло-
жен испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од ступања на 
дужност), 4. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6.да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7.није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања; 8. да има држављанство Републике 
Србије; 9. зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Пријава на кон-
курс за избор директора заједно са потребном 
документацијом доставља се школи. Уз пријаву 
на конкурс, кандидати треба да приложе у два 
примерка: 1. одштампан, попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице МПНТР (htp:/www.mpn.gov.rs); 2. радну 
биографију са личним подацима, као и подаци-
ма о кретању у служби или радном месту; 3 ове-
рен препис или фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, уз мастер диплому прила-
же се диплома основних студија у оригиналу или 
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
4. оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, 5. однос-
но стручном испиту за рад Наставник , васпитача 
и стручног сарадника (не старије од 6 месеци); 
6. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); 7. лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
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децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду) (не старије од 6 месеци); 8. ове-
рену фотокопију доказа о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе (уколи-
ко га кандидат поседује, не старија од 30 дана од 
дана објаве конкурса); пријава која не буде садр-
жала доказ о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит; 9. уверење надлежне Полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, не старије од 
6 месеци од дана издавања, (оригинал или ове-
рена фотокопија); 10. уверење из суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ утврђен Законом о основама систе-
ма образовања ив васпитања (не старије од 6 
месеци), 11. уверење из суда да се против њега 
не води кривични поступак(не старије од 6 месе-
ци), 12. потврду о радном стажу (не старије од 6 
месеци); 13.доказ о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
прогаму одговарајуће високошколске установе) 
(не старије од 6 месеци); 14. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га канди-
дат поседује, у супротном потребно је доставити 
потврде да није вршен стручно-педагошки над-
зор у раду кандидата, издат од свих установа у 
којима је кандидат радио (не старије од 6 месе-
ци), 15. доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе – извештај Министарства про-
свете (достављају кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе) у супрот-
ном је потребно доставити потврду да у периоду 
његовог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе. Сви наведени докази саставни 
су део пријаве на конкурс, морају бити оверени 
и не могу бити старији од шест месеци. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор дирек-
тора и потребном документацијом доставља на 
адресу школе: Школа за дизајн Крупањска бр. 
3, Београд у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора“, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Неће бити разма-
тране ни пријаве које су послате мејлом у било 
ком формату. Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о именовању директора у скла-
ду са законом. Пријаве на конкурс и достављена 
документација се не враћају кандидатима. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на тел. 011/3066-408.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање професора 
струковних студија

за ужу стручну област - Рачунарство 
и информатика за рад у Пожаревцу и 

Београду

2. Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу стручну 

област - Економија

3. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област - Биљна 
производња рад у Пожаревцу

4. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област - 

Микробиологија за рад у Пожаревцу

5. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област - Рачунарство и 
информатика за рад у Пожаревцу

6. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област - Производне 

технологије у машинству

7. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област - 

Електроенергетика за рад у 
Пожаревцу

8. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област - Клиничка 

медицина за рад у Пожаревцу

9. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област - Превентивна 

медицина за рад у Пожаревцу

10. Наставник у звање Наставник 
вештина за ужу стручну област - 

Дигиталне технологије

11. Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу стручну област - 

Графички дизајн
2 извршиоца

12. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област- Инжењерски 

менаџмент

13. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област - Рачунарство и 
информатика за рад у Пожаревцу

14. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област - Производне 

технологије у машинству

15. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област - 
Заштита биља за рад у Пожаревцу

16. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област - 

Заштита животне средине за рад у 
Пожаревцу и Београду

17. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

- Електроенергетика за рад у 
Пожаревцу

УСЛОВИ: Избор Наставник у звање професора 
струковних студија врши се на неодређено вре-
ме; Избор Наставник у звање предавача врши 
се на одређено време у трајању од пет (5) годи-
не; Избор Наставник вештина врши се на 
одређено време у трајању од пет (5) године; 
Избор сарадника у звање асистента са доктора-
том врши се на одређено време у трајању од 
три (3) године са могућношћу продужења за још 
три године; Избор сарадника у звање асистента 

врши се на одређено време у трајању од три (3) 
године са могућношћу продужења за још три 
године; Избор сарадника у звање сарадника у 
настави врши се на одређено време у трајању 
од једне (1) године са могућношћу продужења 
уговора за још једну годину у току трајања сту-
дија, а најдуже до краја школске године у којој 
се студије завршавају. Поред општих услова 
које предвиђа Закон о раду кандидати треба да 
имају одговарајући академски назив или друге 
услове: у звање професора струковних студија 
може бити изабрано лице које има научни назив 
доктора наука и има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијама у складу са општим 
актима високошколске установе; у звање преда-
вача може бити изабрано лице које има академ-
ски назив магистар, односно најмање стручни 
назив специјалисте академских студија у складу 
са општим актима високошколске установе; у 
звање Наставник вештина може бити изабрано 
и лице које има високо образовање првог степе-
на, објављене стручне радове у одговарајућој 
области и способност за наставни рад у складу 
са општим актима високошколске установе; у 
звање асистента са докторатом може бити 
изабрано лице које је стекло научни назив док-
тора наука, односно уметнички назив доктора 
уметности и које показује смисао за наставни 
рад у складу са општим актима високошколске 
установе; у звање асистента може бити изабран 
студент докторских студија који је сваки од пре-
дходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам и који показује смисао за 
наставни рад у складу са општим актима висо-
кошколске установе; у звање сарадника у наста-
ви на студијама првог степена може бити 
изабран студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија, који је сту-
дије првог степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8) или у звање 
сарадника у настави на студијама првог степена 
може бити изабран студент мастер струковних 
или специјалистичких струковних студија, који 
је студије првог степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8). Уз пријаву на 
конкурс учесници конкурса су дужни да подне-
су: Радна биографија – која треба да садржи 
следеће податке: лични подаци: име и презиме; 
подаци о рођењу (дан, месец и година, место 
рођења, општина); држављанству, телефон и 
мејл; о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, одсек, 
смер, студијски програм, ужа област која је 
наведена у дипломи; мастер студије: назив уста-
нове на којој су завршене, место и датум завр-
шетка, студијски програм, ужа област која је 
наведена у дипломи; специјалистичке студије: 
назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, 
стручна, односно уметничка област која је наве-
дена у дипломи; магистарске студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, назив рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи, докторске студије: 
назив установе на којој су завршене, место и 
датум одбране, наслов дисертације, име и пре-
зиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи. 
Податке о датуму и месту нострификације 
дипломе стечене у иностранству (ако је било 
која диплома из става 1. ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је изврши-
ла нострификацију; датуму и месту где је 
нострификована диплома стечена, називу уста-
нове у којој је стечена. податке о научноистра-
живачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке 
науке: научни и стручни радови објављени у 
међународним и домаћим часописима; радови 
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штампаним у зборницима са научних и стручних 
скупова;монографија, уџбеник, прегледни чла-
нак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани, постојећи 
производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке 
и нове технологије, образовно-уметничку област 
ликовне и примењене уметности и дизајн: јавно 
излагање уметничког дела на самосталним 
изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифе-
стацијама; комерцијална реализација уметнич-
ког дела; учествовање или вођење посебних 
уметничких курсева, семинара или мајсторских 
радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима умет-
ничких дела; учешће у раду жирија на домаћим 
и страним изложбама, конкурсима и манифеста-
цијама; награде и признања за уметнички рад у 
земљи и иностранству; објављена теоријска или 
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научно-
истраживачко, уметничко и стручно) усаврша-
вање знања и вештина. Библиографија објавље-
них радова и литературе за учење треба да 
буде наведена по општим библиографским 
принципима, односно упутствима за цитирање 
литературе у научном часопису и то по врсти 
радова. Напомена: моле се кандидати да био-
графске податке и податке о научноистражи-
вачком,стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на CD-у 
податке о доприносу у настави: о унапређењу 
образовног процеса: руковођење развојем или 
учествовање у развоју студијског програма, уна-
пређење студијског програма, рад са наставним 
подмлатком, развој лабораторија, примена сис-
тема менаџмента квалитетом у образовном про-
цесу, унапређењу система менаџмента квалите-
том у циљу унапређења образовног процеса; о 
наставној делатности: увођењу нових наставних 
метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радо-
вима; обезбеђењу литературе за учење: основ-
ни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, прак-
тикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и 
помоћних уџбеника; усавршавању педагошких 
вештина; податке о доприносу стручној, академ-
ској и широј заједници: уџбеник издат од стране 
или за потребе других високошколских устано-
ва; поглавље у уџбенику издатом од стране или 
за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за пот-
ребе других високошколских установа; рецен-
зија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од 
стране, или за потребе високошколских устано-
ва; руковођење стручним пројектима за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; учешће 
у стручним пројектима за потребе привредних 
субјеката и шире заједнице; рад у међународ-
ним стручним организацијама; рад у национал-
ним стручним организацијама; уводна преда-
вања на конференцијама и друга предавања по 
позиву; чланства у одборима међународних 
научних конференција и одборима научних 
друштава; чланства у уређивачким одборима 
часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација науч-
них скупова; руковођење научним пројектима, 
потпројектима и задацима; руковођење научним 
и стручним друштвима; активности у комисијама 
и телима Министарства просвете и телима дру-
гих министарстава везаних за научну и просвет-
ну делатност; позитивна цитираност кандидато-
вих радова – по цитату (без аутоцитата). друге 
податке за које кандидат сматра да су битни; 
Доказе: извод из књиге рођених, извод из књи-
ге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 
променио личне податке), уверење о држављан-
ству РС, све у овереној фотокопији; диплому 
или решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кан-
дидату, до тренутка подношења пријаве није 

издата диплома, подноси се уверење о завршет-
ку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у 
наставно и научно звање, ако је кандидат био 
биран у наставно и научно звање на другој уста-
нови; копије импресума, односно каталога са 
изложби о објављеним радовима, сертификате, 
потврде, уверења и друге исправе издате од 
научних, стручних и других надлежних органи-
зација, организатора научних, стручних и умет-
ничких скупова, организатора пројеката, науч-
них, стручних и уметничких часописа, 
високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на научноис-
траживачки, уметнички, стручни и професио-
нални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге 
доказе за које учесник конкурса сматра да су 
битни. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања на адресу: Академија технич-
ких струковних студија Београд, ул. Катарине 
Амброзић 3, 11000 Београд. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир и 
разматрати.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Београд, Симина 21а
тел. 011/3287-612

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани филолог за српски језик и књижевност.

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани математичар.

Наставник физике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани физичар.

Наставник хемије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани хемичар.

Наставник биологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани биолог.

Наставник историје

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани историчар.

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани педагог физичке културе.

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник латинског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор класични филолог.

Наставник социологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор социологије, односно дипломирани соци-
олог.

Наставник анатомије и физиологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине.

Наставник прве помоћи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, VI степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра - техничар са предходно 
завршеном средњом медицинском школом, док-
тор медицине, доктор стоматологије.

Наставник за предмет здравствена 
нега теорија

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра - техничар са предходно 
завршеном средњом медицинском школом.

Наставник за вежбе и наставу у 
блоку за предмет здравствена нега и

рехабилитација теорија
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра - техничар са предходно 
завршеном средњом медицинском школом.

Наставник за предмет здравствена 
нега и рехабилитација теорија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор 
медицине, специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације.

Наставник за вежбе предмет 
здравствена нега и рехабилитација 

теорија
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виши 
физиотерапеутски техничар, са предходно 
завршеном средњом медицинском школом - 
физиотерапеутски техничар.

Наставник хирургије са негом 
теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста опште хирур-
гије или једне од хирушких грана.

Наставник хирургије за вежбе
УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
виша медицинска сестра - техничар са предход-
но завршеном средњом медицинском школом.

Наставник интерне медицине са 
негом теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста за интерну 
медицину,

Настaвник интерне медицине за 
вежбе

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра - техничар са предходно 
завршеном средњом медицинском школом.

Наставник неуропсихијатрије за 
негом теорија

УСЛОВИ: VII/1,VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста за неуропси-
хијатрију, неурологију или психијатрију.

Наставник неуропсихијатрије са 
негом за вежбе

УСЛОВИ: VII/1,VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста за неуропси-
хијатрију, неурологију или психијатрију.
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Наставник инфектологије са негом 
теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник инфектологије са негом 
за вежбе

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник кинезиологије теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник кинезиологије за вежбе

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије 
теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије за 
вежбе

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник здравствене психологије

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме, дипломи-
рани психолог.

Наставник хигијене и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме, док-
тор медицине, доктор медицине специјалиста 
за хигијену, доктор медицине специјалиста 
хигијенe.

Наставник фармакологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, дипломирани фармацеут, магистар 
фармације, магистар фармације - медицински 
бохемичар.

Наставник медицинске биохемије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 – дипломирани фармацеут 
специјалиста за медицинску биохемију, доктор 
медицине специјалиста за клиничку биохемију, 
дипломирани фармацеут, дипломирани биохе-
мичар, доктор медицине, дипломирани фар-
мацеут – медицински биохемичар, дипломира-
ни биохемичар – мастер, специјалиста доктор 
медицине специјалиста клиничке биохемије, 
магистар фармације – медицински биохемичар, 
мастер биохемичар.

Наставник масаже теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине , специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник масаже за вежбе

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виши 
физиотерапеутски техничар, са предходно 

завршеном средњом медицинском школом - 
физиотерапеутски техничар.

Наставник за основе клиничке 
медицине

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник за лабораторијске 
технике, за вежбе

УСЛОВИ: VII/1,VII/2 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут – медицински биохе-
мичар, специјалиста струковни медицинско – 
лабораторијски технолог.

Наставник патологије
УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине специја-
листа патологије, специјалиста доктор медици-
не специјалиста патологије, доктор медицине.

Наставник хистологије теорија
УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа интерне медицине.

Наставник патологије за вежбе
УСЛОВИ: VI/1 струковни медицинско - лабора-
торијски технолог, виши лабораторијски техни-
чар, струковни медицинско – лабораторијски 
технолог.

Наставник аналитичке хемије 
теорија

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани хемичар – профе-
сор хемије¸дипломирани хемичар,дипломира-
ни хемичар – мастер, дипломирани фармацеут, 
дипломирани фармацеут – медицински биохе-
мичар,дипломирани професор хемије – мастер, 
професор хемије,дипломирани инжењер хемије, 
аналитички смер, дипломирани инжењер, био-
органски смер, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање 
и развој, дипломирани хемичар, смер хемијско 
инжењерство,мастер професор хемије, магис-
тар фармације, мастер биохемичар, магистар 
фармације – медицински биохемичар.

Наставник аналитичке хемије 
теорија вежбе

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани хемичар – про-
фесор хемије, дипломирани хемичар –мастер, 
дипломирани фармацеут.

Наставник здравствене психологије
УСЛОВИ: VII/1 дипломирани психолог, профе-
сор психологије, мастер психолог.

Наставник токсиколошке хемије
УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
дипломирани фармацеут – медицински биохе-
мичар, магистар фармације.

Наставник медицинске биохемије за 
теорију

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста за медицинску биохемију, доктор 
медицине.

Наставник медицинске биохемије за 
вежбе

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста за медицинску биохемију, доктор 
медицине.

Наставник хематологија са 
трансфузиологијом теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листе интерне медицине, специјалиста тран-
сфузиолог.

Наставник хематологије са 
трансфузиологијом вежбе

УСЛОВИ: VI/1 струковни медицинско - лабора-
торијски технолог, виши лабораторијски техни-
чар, више медицинско - лабораторијски техни-
чар.

Наставник броматологије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
дипломирани фармацеут – медицински биохе-
мичар,магистар фармације.

Наставник основа клиничке 
медицине теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник основа клиничке 
медицине вежбе

УСЛОВИ: VI/1 струковна медицинска сестра, 
виша медицинска сестра, специјалиста струков-
на медицинска сестра.

Наставник предузетништва

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани економиста, 
дипломирани економиста менадџмента у здрав-
ству, дипломирани инжењер организационих 
наука.

Наставник за предмет анатомија и 
физиологија

УСЛОВИ: VII/1 доктор медицине.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине спе-
цијалиста за медицинску микробиологију, 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
медицинске микробиологије, доктор медици-
не специјалиста епидемиологије, специјалиста 
доктор медицине специјалиста епидемиологије 
специјалиста епидемиолог.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом вежбе

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, струков-
ни медицинско-лабораторијски технолог, спе-
цијалиста за медицинску микробиологију, спе-
цијалиста медицине, специјалиста епидемиолог

Наставник инфектологије за 
теоријску наставу

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, спе-
цијалиста инфектолог, специјалиста опште 
медицине.

Наставник инфектологије за вежбе и 
практичну наставу у блоку

УСЛОВИ: VI/1 струковна медицинска сестра, 
виша медицинска сестра – техничар, виша 
медицинска сестра.

Наставник гинекологије и 
акушерства за теоријску наставу
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УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа гинекологије и акушерства, специјалиста 
опште медицине.

Наставник гинекологије и 
акушерства за вежбе и наставу у 

блоку

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 струковна медицинска сес-
тра, виша медицинска сестра – техничар, виша 
медицинска сестра.

Наставник хирургије за теоријску 
наставу

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа доктор медицине.

Наставник хирургије за вежбе и 
практичну наставу у блоку

УСЛОВИ: VI/1 струковна медицинска сестра, 
виша медицинска сестра техничар, виша меди-
цинска сестра.

Наставник неурологије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа неурологије, специјалиста доктор меди-
цине.

Наставник педијатрије за теоријску 
наставу

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педи- 
јатар.

Наставник за вежбе и практичну 
наставу у блоку

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 струковна медицинска сес-
тра, виша медицинска сестра – техничар, виша 
медицинска сестра.

Наставник психијатрије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине, специја-
листа психијатрије.

Наставник социологије са правима 
грађана

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани социолог, дипло-
мирани правник, дипломирани политиколог.

Наставник устава и права грађана

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани правник,професор 
социологије, односно дипломирани социолог, 
дипломирани политиколог (сви смерови / сту-
дијски програми, осим смера/студијског програ-
ма социјална политика и социјални рад).

Наставник фармацеутско 
технолошких операција и поступака

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани фармацеут, дипломирани фармацеут – 
медицински биохемичар.

Наставник медицинске етике

УСЛОВИ: VII/1 професор филозофије,дипломи-
рани филозоф, професор филозофије и соци-
ологије.

Наставник патофизиологије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине специја-
листа патологије, доктор медицине, специјали-
ста доктор медицине, специјалиста патологије.

Наставник организације 
фармацеутске делатности

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани фармацеут, дипло-
мирани фармацеут – медицински биохемичар.

Наставник фармацеутске 
технологије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста фармацеутске технологије.

Наставник фармакогнозије са 
фитотерапијом

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста за контролу лековитог биља.

Наставник фармацеутске хемије са 
аналитиком лекова

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста за испитивање и контролу лекова.

Наставник медицинске биохемије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста за медицинску биохемију, доктор 
медицине, дипломирани биохемичар.

Наставник токсикологије

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста токсиколошке хемије.

Наставник броматологије са 
дијететиком

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут, 
специјалиста санитарне хемије.

Наставник фармакологије и 
фармакотерапије

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани фармацеут, доктор 
медицине.

Наставник естетске хирургије са 
негом теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине специја-
листа пластичне, реконструктивне и естетске 
хирургије, специјалиста доктор медицине спе-
цијалиста специјалиста пластичне, реконструк-
тивне и естетске хирургије.

Наставник естетске хирургије са 
негом вежбе

УСЛОВИ: VI/1 виша медицинска сестра техни-
чар, виша медицинска сестра, струковна меди-
цинска сестра, организатор здравствене неге, 
специјалистра струковна медицинска сестра, 
дипломирана медицинска сестра, мастер меди-
цинска сестра, виша медицинска сестра општег 
смера, виша медицинска сестра интернистичког 
смера, виша медицинска сестра хируршког сме-
ра, виши медицински техничар. Сви са претход-
но завршеном средњом медицинском школом

Наставник физикалне медицине 
теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине специја-
листа физикалне медицине и рехабилитације, 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације

Наставник физикалне медицине 
вежбе и практична настава у блоку

УСЛОВИ: VI/1 виши физиотерапеутски тех-
ничар, виши физиотерапеут, виши естетичар 
- козметичар, струковни козметичар естети-
чар, струковни физиотерапеут, специјалиста 
струковни физиотерапеут, струковни терапе-
ут. Лица са последње четири квалификације 
морају имати и претходно стечено образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита, 
и то за образовне профиле физиотерапеутски 
техничар и козметички техничар

Наставник козметологије теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут 
- специјалиста козметолог, специјалиста фар-
мације- специјалиста козметолог, доктор меди-
цине- специјалиста дерматовенеролог,
Наставник козметологије вежбе и практична 
настава у блоку.

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут 
- специјалиста козметолог, дипломирани фар-
мацеут, специјалиста фармације - специјалиста 
козметолог.

Наставник дерматологије теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 доктор медицине - спе-
цијалиста дерматовенеролог, специјалиста 
доктор медицине - специјалиста дерматовене-
ролог.

Наставник дерматологије вежбе и 
практична настава у блоку

УСЛОВИ: VI/1, VII/1, VII/2 доктор медицине - 
специјалиста дерматолог, специјалиста доктор 
медицине - специјалиста дерматовенеролог, 
виши козметичар - естетичар, виша медицин-
ска сестра - техничар, специјалиста струковни 
козметичар естетичар, струковни козметичар 
естетичар. Лица са последње две квалифика-
ције морају имати и претходно стечено обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, и то за образовне профиле медицин-
ска сестра техничар и козметички техничар.

Наставник естетске неге теорија

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 дипломирани фармацеут 
- специјалиста козметолог, виши естетичар- 
козметичар, сепцијалиста фармације- специја-
листа козметолог, специјалиста доктор медици-
не- специјалиста дерматовенеролог

Наставник естетске неге вежбе и 
практична настава у блоку

УСЛОВИ: VI/1 виши естетичар - козметичар, 
специјалиста струковни естетичар- козмети-
чар, струковни козметичар - естетичар. Лица 
са последње две квалификације морају имати и 
претходно стечено образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита, и то за обра-
зовни профил козметички техничар.

Наставник естетске и декоративне 
козметике теорија

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани сликар, академски 
сликар, професор ликовних уметности, про-
фесор примењених уметности, дипломирани 
сликар - сценограф, мастер ликовни уметник, 
мастер примењени уметник, мастер дизајнер, 
мастер конзерватор и рестауратор.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да 
поднесу: основне биографске податке, копију 
дипломе о завршеном факултету или вишој 
школи копију специјалистичке дипломе, копију 
уверења о положеном стручном испиту- лицен-
ца за Наставник (уколико кандидат поседује). 
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Надаље, кандидати који буду изабрани, дужни 
су да поднесу: оверени препис дипломе о завр-
шеном факултету или вишој школи, оверени 
препис специјалистичке дипломе, оверени пре-
пис уверења о положеном стручном испиту - 
лиценца за Наставник (уколико кандидат посе-
дује), фк уверења о држављанству Републике 
Србије, фк извода из матичне књиге рођених, 
уверење о здравственој способности за рад са 
ученицима. Кандидати своје пријаве могу слати 
на мејл info@smsvasilijeostroski.org. Пробни рад 
траје до 6 месеци. Пријаве на оглас достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања истог. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Редовни професор
за ужу научну област „Заштита шума и 

украсних биљака”

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких 
наука, област шумарство, Шумарски факултет, 
одсек и студијски програм за шумарство, са 
радним искуством, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови.

Ванредни професор
за ужу научну област „Ерозија и 
конзервација земљишта и вода”
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких 
наука, област еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса, доктор за водоприв-
реду ерозионих подручја, Шумарски факултет, 
одсек и студијски програм за еколошки инжење-
ринг у заштити земљишних и водних ресурса, са 
радним искуством, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови.

ОСТАЛО: остали услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака радника Шумарског факулте-
та, као и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду. Пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова из конкурса (оверене 
фотокопије диплома, извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство, списак научних и 
стручних радова, сепарате радова), достављају 
се Правној служби Шумарског факултета у Бео-
граду, Кнеза Вишеслава 1. у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новина-
ма и на сајту Националне службе за запошља-
вање, на сајту Факултета и сајту Универзитета. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни професор за ужу научну 
област Основе права

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као и 
да испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18.-др.закон, 73/18, 67/19, 6/20.-
др.закон, 11/21-аутентично тумачење, 67/21. и 

67/21.-др.закон), Статутом Универзитета у Бео-
граду и Факултета политичких наука за избор у 
звање ванредног професора и Правилником о 
минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 192/16 са изменама 
и допунама). Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен препис 
диплома и додатака диплома/уверења о поло-
женим испитима свих нивоа студија, очитана/
копија личне карте кандидата, списак научних 
и стручних радова, објављене радове и друге 
доказе у складу са напред наведеним актима) 
доставити на адресу Факултета политичких нау-
ка, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са 
доказима кандидат доставља и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у електрон-
ском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.
rs/5010. Кандидатима који поднесу благовреме-
не и потпуне пријаве и који испуњавају услове 
конкурса организоваће се приступно преда-
вање у складу са Одлуком о извођењу приступ-
ног предавања на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 195. Од 
22.09.2016. године, са изменама и допунама). 
Неблаговремено достављене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

тел: 011/8192-220

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује ниво обра-
зовања првог степена - основно образовање, 
сходно Правилнику о организацији и система-
тизацији послова у ОШ “Рудовци”. Порд општих 
услова предвиђених Законом о раду ( “Службени 
гласник РС”, бр. 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), потребно је да 
кандидати испуњавају и услове предвиђене 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) има одговарајуће 
образовање (завршена основна школа); 2) има 
психичку, физичку и здравствену спососбност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у прородици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе 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) има 
психичку, физичку и здравствену спососбност за 
рад са децом и ученицима; 6) зна српски језик и 
језик на којем се оставарује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4 и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. ЗОСОВ, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава а 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 ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене спсособности за рад са децом и уче-
ницима и са њима обавља разговор. Комисија 

сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Дирекотр установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те кандидта. Оглас ће бити отворен осам дана 
од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”; Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који 
одштампан уз осталу документацију доставља 
школи. Обавезно приложити следећу докумен-
тацију: 1) оверену фотокопију сведочанства о 
стеченом одговарајућем образовању (сведочан-
ство о завршеној основној школи, оригинал или 
оверена копија), 2) уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверене копија, 
не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у прородици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе 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; 
(уверње из казнене евиденције МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); 4)доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно- вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стакли на тим језицима, доказује 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из познавања срп-
ског језика - оригинал или оверена фотоко-
пија); Непотпуне и неблаговремне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве доставити 
лично или путем поште на адресу школе: ОШ 
“Рудовци”, Душана Петровића Шана 4., 11566
Рудовци. Ближе информације о огласу могу се 
добити код секретара школе, на тел:011/8192-220.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник француског језика
са радним временом од 30%

УСЛОВИ: уз пријаву приложити: биографију, 
уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију дипло-
ме. Услови: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и достављање документације која 
није у складу са наведеним неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс слати на емаил 
адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11253 Сремчица - Београд, Школска 4

тел. 011/ 2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана
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Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана 

(породиљско одсуство)

Педагошки асистент за рад са 
ученицима ромске националности, 

социјално угроженим и са 
ученицима којима је потребна 

додатна подршка у образовању
на одређено време, за школску  

2022-2023. годину

УСЛОВИ: Кандидати треба да преузму форму-
лар за пријаву на конкурс на интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: www.mpntr.gov.rs. Уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар, кандидати 
треба да доставе: 1. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, 2. кратку 
биографију (ЦВ), 3. уверење о држављанству, 
оригинал или оверену копију - не старије од 6 
месеци, 4. извод из матичне књиге рођених на 
обрасцу са холограмом, оригинал или оверену 
копију - не старије од 6 месеци, 5. извод из каз-
нене евиденције МУП-а РС који није старији од 
6 месеци, као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштањеи злостављање 
малолетног лица или родоскрљење, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
6. доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, 7. за педагошког 
асистента, као посебан услов, потрбно је знање 
ромског језика и потврда (препорука) надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе. Сва 
наведена документа кандидат мора поднети у 
оригиналу или овереној фотокопији.
Документација коју кандидати доставе Школи 
приликом пријаве на конкурс се не враћа, већ 
се чува у архиви Шлоле. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса, рачунајући и дан објављивања кон-
курса. Пријаве поднете по истеку овог рока су 
неблаговремене и као такве неће бити узима-
не у разматрање. Пријаве које не садрже сву 
потребну документацију наведену у овом кон-
курсу у оригиналу или овереној фотокопији 
су непотпуне и као такве неће бити узимане у 
разматрање. Доказ о испуњењу услова здрав-
ствене и психофизичке способности-лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са назнаком “За конкурс” се 
могу предати лично сваким радним даном од 
9 до 13 часова или поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, Школска 4, 11253 Сремчица.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/ 2403-525, 011/4002-191

Секретар школе

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21): 1) 
да има одговарајуће образовање -високо обра-

зовање из области правних наука (на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године прописано чл. 17. тач. 8) 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Грађевинској школи); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да 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; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно–васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Доказ о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4), и 5) 
(уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом, оригинал 
или оверену фотокопију уверења МУП-а о нео-
суђиваности не старије од 6 месеци. Пријаве 
се подносе у Секретаријату Грађевинске шко-
ле на адресу Хајдук Станкова 2, Звездара, Бео-
град или путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, са назнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

БОР

ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које: има одговарајуће високо образовање 
(члан 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), за наставника 
основне школе, педагога или психолога, однос-
но високо образовање стечено: 1) 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 групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-дисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (у ком случају је лице мора 
да има завршене студије првог степена из нау-

чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, има обуку и положен испит за директора 
установе; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се изводи образовно-вас-
питни рад; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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; није осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
има најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за обра-
зовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведе-
них услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање за наставника у основној школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; диплому о стеченом образо-
вању; доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању српс-
ког језика (уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику); доказ 
о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела у условима за избор директора и о непо-
стојању дискриминаторног понашања; доказ да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; потврду о радном 
искуству у установи, на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); лицен-
цу за директора установе (ако је кандидат посе-
дује) (пријава која не садржи наведени доказ 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се достављају у 
оригиналима или овереним копијама (оверене 
код јавног бележника или другог овлашћеног 
органа). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
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су школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Неће бити узете у разматрање 
пријаве које садрже препис или фотокопије 
докумената који нису оверени од надлежног 
органа. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
19305 Уровица, Нушићева 48

тел. 019/557-264

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21), као и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то; (1) студије дру-
гог 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; 2) на основним 
студијама 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) из члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон, 6/20 
и 129/21), мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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 
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 којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3) 5) члана 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања саставни су део пријаве на кон-
курс, а докази да има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву приложити: 1. доказ о одгова-
рајућем високом образовању (оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми), 2. доказ да 
кандидат није лице осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 (уверење МУП-а не 
старије од 6 месеци), 3. уверење о држављан-
ству које није старије од 6 месеци, односно ове-
рену фотокопију уверења, 4. извод из матичне 
књиге рођених , односно оверену фотокопију 
извода, 5. доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад). У складу са чланом.154.став 2., чла-
на 155. став1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок 
за пријављивање за сва радна места је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве кандидата доставити препорученом 
поштом или лично.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбом чл.139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање: средње обра-
зовање, да зна ромски језик (за педагошког 
асистента), завршен програм обуке за педа-
гошког асистента; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и 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 остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1, 3)-5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тач.2) пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
као и (оригинал или оверене копије): доказ о 
стручној спреми; доказ да кандидат има завр-
шену обуку за педагошког асистента (Сертифи-
кат издат од стране министарства надлежног 
за послове образовања); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; очитану личну карту (или 
фотокопију личне карте без читача); доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 

кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 
месеци). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија која ће бити именована од стране 
директора школе, сходно и у роковима про-
писаним одредбом чл.154. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, а сви кандидати у пријави треба да наве-
ду контакт телефон. Пријаве доставити лично 
код секретара школе или послати поштом на 
адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Бор, ул. Моше 
Пијаде бр. 31, 19210 Бор, са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место педагошког асистен-
та”. За све додатне информације, обратити се 
мејлом на osbrankoradicevic@mts.rs

ГЊИЛАНЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

,,КОЛИБРИ“
Коретиште

Поништава се у целости конкурс за радно место 
васпитач 6. извршилаца, медицинска сестра – 
васпитач 2. извршиоца, медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту 2. извршио-
ца, сервирка 1. извршилац и помоћни рад-
ник на одржавању хигијене 1. извршилац, на 
неодређено време, с пуним радним временом, 
по конкурсу за пријем у радни однос објавље-
ном у публикацији НСЗ ,,Послови“ од 13.10.2021 
године.

ЈАГОДИНА

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3

тел. 035/8331-014

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да 
испуњва услове прописане чланом 122, став 2, 
5 до 11, те чланом 139. и 140. став 1 и 2 Зако-
на основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-
др. закон 10/2019, 27/2018 др. закон, 6/2020 и 
129/2021 у даљем тексту: Закон) и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140. 
став 1 и 2. Закона за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије ) из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета или 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 или 2) стечено образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. 2. да има психич-
ку физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима 3 .да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће , за кривична дела при-
мање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
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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 није 
осуђиван правоснажном пресудом за повреду 
забране из чланова 110 до 113. Закона 5. да 
није против њега покренут кривични поступак 
покренута истрага, подигнута оптужница или 
му одређен притвор. 6. да има држављанство 
Републике Србије, 7. да зна српски језик -језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад. 
8. да има дозволу за рад (лиценцу) наставни-
ка , васпитача и стручног сарадника, 9. да има 
обуку и положен испит за директора установе. 
10. да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовање и васпитања , након 
стеченог одговарајућег образовања. Пријава на 
конкурс обвезно треба да садржи име и прези-
ме, адресу, број телефона и потпис кандидата. 
Уз пријаву формулар, одштампан са званичне 
интернет страници Министарства просветте, 
науке и технолошког развоја РС кандидат за 
директора прилаже: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем 
високом образовању, лекарско уверење о пси-
хичкој физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс), које издаје надлежна здравствена уста-
нова, доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1 тачка 3. Закона као и за повреду забра-
не из чланова 110 до 113. Закона - уверење 
надлежног МУП-а Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс), доказ 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, подигнута оптужница нити донето решење 
о одређивању притвора - уверење надлежног 
суда (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), доказ о знању српског језика на 
коме се остврује образовно васпитни рад (кан-
дидат који је одогварјуће образовање стекао на 
српском језику не подноси овај доказ) оверен, 
препис или оверену фотокопију документа о 
положеном стручном испиту за лиценцу односно 
дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, оверена фотокопија одноносно 
препис доказа о положеном испиту за дирек-
тора установе (документација кандидата без 
доказа о положеном испиту за директора школе 
сматраће се комплетном уколико су остала доку-
мента уредно достављена, а изабрани директор 
школе који нема положен испит за директора је 
дужан да га положи у року од 2 (словима: две) 
године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом). Потврду о 
радном искуству да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда мора бити потписана и оверена 
од стране установе), радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби са подацима 
о својим стручним и организационим способ-
ностима, доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата извештај просветног 
саветника уколико је вршен стручно педагош-
ки надзор над радом кандидата од стране про-
светног саветника (оверена фотокопија), доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директора 
школе (оверена фотокопија). Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални, него фотокопије или преписи, 

морају бити оверени у складу са Законом о ове-
рању потписа, рукописа и преписа (“Службени 
гласник РС”, бр.93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом подносе се поштом или достављају лично 
на горенаведену адресу, у затвореној коверти, 
са назнаком “Конкурс за избор директора шко-
ле”. рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлука Министра о 
именовању директора биће донета након спро-
воденог поступка у законом прописаном року, 
а о резултатима конкурса кандидати ће бити 
обавештени наком пријема решења донетог од 
стране Министра просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона Шко-
ле: 035/8331-014.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА КИКИНДА
тел/факс: 0230/422-023

e-mail: etski@mts.rs
www.ekonomskaki.edu.rs

Поништава се јавни конкурс објављен дана 
03.08.2022. године у огласној публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“, у делу за једног извршиоца за радно место 
стручни сарадник - психолог, на неодређе-
но време, са пуним радним временом. Како је 
дошло до промена у организационој структури 
Економско-трговинске школе Кикинда, престала 
је потреба за радним местом стручног сарад-
ника - психолога за који је расписан конкурс. 
Разлози организационе природе, а који одго-
варају стварним потребама школе, довели су 
до доношења одлуке о поништавању конкурса. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

За избор у звање вишег предавача и 
заснивање радног односа на период 
од 5 година за област Психолошке 

науке, ужа област Психологија

УСЛОВИ: доктор наука. Поред наведене стру-
чне спреме кандидати треба да испуњавају и 
услове предвиђене законом о високом образо-
вању и актима школе: 1. држављанствo Репу-
блике Србије, здравствену способност, 3. да 
нису правноснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело у складу са чл. 72. став 4 Закона 
о високом образовању. Кандидати уз пријаву 
треба да поднесу: 1. биографију и стручну 
биографију са подацима о досадашњем раду; 
2. оверене фотокопије дипломе или уверења 
свих нивоа студија; 3. препоруку која садржи 
преглед и мишљење о научном и стручном 
раду кандидата из установе у којој је кандидат 
изводио наставу у претходном периоду, оцену 
о резултатима научног, истраживачког рада, 
оцену о ангажовању у развоју наставе и раз-
воју других делатности високошколске устано-
ве, оцену о резултатима педагошког рада, као 
и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању 
научно – наставног подмлатка; 4. списак науч-
них, стручних радова, као и саме радове које 

су у могућности да доставе или да на други 
начин докажу да су објављени; 5. све доказе 
о испуњености услова предвиђених Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
академијама струковних студија и високим шко-
лама струковних студија(,,Сл.гласник РС“ бр. 
130/2021) и одредабама Правилника о услови-
ма, начину и поступку избора у звања настав-
ника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди, који 
се налазе на веб страници Школе, 5. извод из 
матичне књиге рођених; 6. доказ о држављан-
ству, не старији од 6 месеци; 7. лекарско уве-
рење о здравственој способности (доставља 
изабрани кандидат); 8. доказ у вези осуђива-
ности кандидата прибавиће Школа службе-
ним путем. Напомена: Комплетну документа-
цију доставити у штампаној верзији и на ЦД-у. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве и прија-
ве са неодговарајућом документацијом неће 
се узимати у разматрање. Конкурс ће се обја-
вити преко Националне службе за запошља-
вање и њиховог листа „Послови“, са роком за 
пријављивање 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“. Конкурсну документацију сла-
ти на адресу: Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди, са назна-
ком „За конкурс - Психолошке науке“, Светосав-
ска 57, 23300 Кикинда.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: 1) захтевана стручна спрема: висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
2) захтевана додатна знања / испити: рад на 
рачунару 3) захтевано радно искуство. Канди-
дати уз пријаву треба да поднесу: 1. биогра-
фију; 2. оверену фотокопију дипломе/уверење 
о завршеном високом образовању; 3. доказ о 
познавању рада на рачунару; 4. извод из мати-
чне књиге рођених; 5. доказ о држављанству, 
не старији од 6 месеци; 6.лекарско уверење о 
здравственој способности (доставља изабрани 
кандидат); 7. доказ у вези осуђиваности кан-
дидата прибавиће школа службеним путем. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве и прија-
ве са неодговарајућом документацијом неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Конкурсну документацију доставити / слати на 
адресу: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у кикинди, са назнаком 
„За конкурс за дипломираног економисту за 
финансијско-рачуноводствене послове“, Свето-
савска 57, 23300 Кикинда.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Редовни професор за ужу научну 
област Пародонтологија и орална 

медицина
2 извршиоца
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Редовни професор за ужу научну 
област Епидемиолог

УСЛОВИ: услови за избор наставника: а) У 
звање Редовног професора може бити бирано 
лице које испуњава следеће минималне усло-
ве: обавезни услови, 1. испуњени услови за 
избор у звање ванредног професора, 2. пози-
тивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода, 3. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање ванредног професора, у часописима 
категорије М21, М22 или М23, 4. цитираност 
од 10 хетероцитата, 5. једно пленарно преда-
вање на међународном или домаћем научном 
скупу или два саопштења на међународним 
или домаћим научним скуповима, 6. књига из 
релевантне области, одобрен уџбеник од стра-
не наставно научног већа факултета, поглавље 
у одабраном уџбенику или превод одабраног 
иностраног уџбеника за ужу научну област за 
коју се бира, објављеног у периоду од избо-
ра у наставничко звање, 7. резултат у развоју 
научнонаставног подмлатка на факултету, 8. 
учешће у комисијама за одбрану три завршна 
рада на специјалистичким, односно мастер ака-
демским студијама, 9. наставник који се бира 
у звање редовног професора мора испуњавати 
и услове да буде ментор за вођење докторске 
дисертације у складу са стандардом 9 (настав-
но особље) „Правилника о изменама и допуна-
ма Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и сту-
дијских програма”. Изборни услови: кандидат 
за избор у звање мора да испуни најмање два 
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6. 
и 7, који морају да буду наведени и образложе-
ни у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. Наставницима на клиничким пред-
метима неопходна одговарајућа здравствена 
специјализација.

Доцент за ужу научну област 
Пародонтологија и орална медицина

Доцент за ужу научну област 
Превентивна и дечја стоматологија

УСЛОВИ: б) У звање Доцента може бити бира-
но лице које испуњава следеће услове: обавез-
ни услови: 1. лице које је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом нај-
мање осам (8,00), односно, које има најмање 
три године педагошког искуства на универзи-
тету и има научни назив доктора наука и има 
научне (стручне) радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама, 2. 
Позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 3. обавезно педагошко иску-
ство на универзитету, у трајању од најмање 
три године; 4. објављен један рад из научне 
области за коју се бира у часопису категорије 
М21, М22 или М23. Изборни услови: Кандидат 
за избор у звање мора да испуни најмање два 
изборна елемента предвиђена члановима 5,6. 
и 7, који морају да буду наведени и образложе-
ни у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

ОСТАЛО: посебни услови, оцена испуњености 
услова и поступак избора наставника и сарад-
ника регулисани су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о ближим условима за 
избор наставника Универзитета у Приштини – 
Косовска Митровица, Статутом и Правилником 
о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Медицинског факултета у Пришти-
ни - Косовска Митровица. Уз пријаву на Кон-

курс кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњености услова предвиђених Конкурсом 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у часопису Националне службе за за 
запошљавање ,,Послови” и на сајту Факулте-
та. Пријаве доставити на адресу Медицински 
факултет у Приштини, 38820 Косовска Митро-
вица, Анри Динана бб или предајом архиви 
факултета 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Педагошки асистент
на одређено време – за радну 

2022/2023.годину

УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може 
обављати лице које има:средње образовање; 
обука за педагошког асистента (завршен про-
писан програм обуке за рад са децом ромске 
националне мањине); Да имају психичку,фи-
зичку и здравствену способност за рад са децом 
(Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом не старији од 6 
месеци подноси се пре закључења уговора о 
раду); Да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл.139 став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/1
7,27/18/,10/19,06/20,129/21); Има држављан-
ство Републике Србије;да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
прилаже: Потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном - ЦВ, Оверену 
копију дипломе, Извод из матичне књиге рође-
них, Уверење о држављанству (не старија од 
6 месеци), Уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а), Формулар за пријаву на кон-
курс. Кандидат попуњава формулар за пријаву 
на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом доставља Уста-
нови. Пријаву са наведеном документацијом 
доставити лично или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Нада Наумовић”, ул. 
Саве Ковачевића бр.30, Крагујевац. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.Конкурс је отворен 8 дана.Контакт 
тел.034/335-074.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДУГА” КРАГУЈЕВАЦ

тел. 060/6010-045

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, смер: медицинска сестра - 
васпитач; радно искуство није неопходно. Заин-
тересовани кандидати за више информација 
треба да позову на контакт телефон: 060/6010-
045, најкасније до 16.09.2022.г. 

Васпитач
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Од VI до VII -ССС, смер: васпитач, 
струковни васптач или дипломирани васпитач; 
радно искуство није неопходно. Заинтересовани 
кандидати за више информација треба да позо-
ву на контакт телефон: 060/601-0045 , најкас-
није до 16.09.2022.г.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 139. и 140 ст. 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, за наставника те врсте школе (гимна-
зија), педагога или психолога; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуки и положен испит за директора устано-
ва и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања); 
које има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (Доказ 
прибавља се пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама); 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; 
које има држављанство Републике Србије; које 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверења о обуци и поло-
женом стручном испиту за директора школе, а 
ако изабрани директор нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања; потврду о раду у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (најмање 8 година); уверење из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора; уверења осно-
вног 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 наведена кри-
вична дела; уверење привредног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - не старије од 6 месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци; извод из књиге рође-
них-не старији од 6 месеци; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - не старије од 6 месеци 
(подноси се пре закључења уговора) ;биогра-
фију са кратким прегледом радног искуства 
и друге прилоге којима доказује своје успехе 
у наставно-педагошком раду, организационе 
и менаџерске способности; предлог програма 
рада директора школе; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи. Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обавља-
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ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Рок 
за пријављивање на конкурс за избор дирек-
тора установе јесте 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс ће се објавити у листу 
Националн службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореним 
ковертама са назнаком „Конкурс за директо-
ра”, препорученом поштом на адресу Прва 
крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34000 
Крагујевац или се непосредно предају секрета-
ру школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе сваког радног 
дана у времену од 9 до 13 часова и/или пре-
ко телефона 034/335-506. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања документације 
пријављеном кандидату.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34000 Крагујевац, Букурешка бб.

тел. 034/370-112

Секретар школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема 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 има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 132 
став 2 и чланом 140 Закона о основама сис-
тема 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: 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; психичку, физич-
ку 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

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 шко-
ли. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију, диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена копија, уколико је кандидат стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на, доставља оверену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе 
основних академских студија), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности (не старији од 6 месеци, доку-
мент издаје МУП – полицијска управа), уве-
рење о држављанству (оригинал не старији од 
6 месеци или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; доказ о 
знању српског језика (ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању на српском 
језику не треба да доставља додатне доказе 
за овај услов). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком “За 
конкурс за радно место секретара“ доставити 
на адресу. “ОШ ,,Свети Сава,, Букурешка бб, 
34000 Крагујевац.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив докто-
ра медицинских наука, способност за наставни 
рад, завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

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 осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл.гласник 
РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 
67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021-аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Закона 
о науци и истраживањима(“Сл.гласник РС” бр. 
49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс при-
ложити: 1. Пријаву на конкурс; 2. Биографију; 3. 
Уверење о држављанству; 4. Извод из матичне 
књиге рођених; 5. Оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво образо-
вања; 6. Потврду надлежног органа да канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 

исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. Потврду да је студент 
докторских студија(за асистента и за сараднике 
у настави) 8. Списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација у 
складу са упутством 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 електрон-
ској форми (на компакт диску-ЦД). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 306-800

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

научна област Физиологија
на неодређено време или одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: Дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

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

научна област Хирургија
на неодређено време или одређено 

време 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 Медицинска 

биохемија
на одређено време 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.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хирургија
на одређено време 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.
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Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време 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.

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 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник 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 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложи-
ти: 1. Пријаву на конкурс; 2. Биографију; 3. 
Уверење о држављанству; 4. Извод из матичне 
књиге рођених; 5. Оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво образо-
вања; 6. Потврду надлежног органа да канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; 7. Списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном 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 прописа-
них одредбама Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу достави и у електронској форми 
(на компакт диску – ЦД). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

КРАЉЕВО

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник математике
за време одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства  
ради неге детета

УСЛОВИ: а) кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-Одлука УС , 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане члано-
вима: 139.став 1. тачка 1, 2,3,4 и 5, чланом 140. 
став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог 
члана, чланом 142. став 1. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 
6/2020, 129/2021). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чланом 3. став 1. тачка 
14) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020,19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022 И 2/2022). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 бодо-
ва праксе у установи , у складу са европским 
системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142. став 1. овог закона. Канди-
дат који који нема образовање из члана 142. 
став 1. овог закона, обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов полагања 
испита за лиценцу, б) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици; одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита 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; г) да има држављанство Републи-
ке Србије, д) да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад-српски језик. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар кандидат прилаже: 1. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, 2. оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са. 
Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кан-
дидате који поседују наведени доказ). Канди-
дат који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, обаве-
зан је да их положи у року од једне а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију), не старије 
од 6 месеци, 5. доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела , извод 

из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова - надлеж-
не полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци, 6. доказ 
под тачком д) обавезно достављају само они 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139. Закона, у року под осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запопшљавања 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, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору 
у року од осам дана од обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, доставити лично, или поштом на 
адресу: ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, 
Хероја Маричића 12. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/611-441.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента  
за научну област Електротехничко  

и рачунарско инжењерство  
за ужу научну област 

Електротехника и рачунарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство и који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8, 00 или магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др.за-
кон, 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факултета 
(број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о услови-
ма, начину и поступку избора у звање сарадни-
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ка Факултета за машинство и грађевинарство 
у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. године) 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о испуња-
вању услова конкурса у погледу школске спре-
ме - оверене фотокопије диплома и додатака 
дипломама о завршеним претходним степени-
ма студија или уверења о завршеним претход-
ним степенима студија и уверења о положеним 
испитима, потврду да је кандидат уписан на 
докторске академске студије из области за коју 
се бира или одлуку надлежног органа о при-
хваћеној теми докторске дисертације, одгова-
рајући доказ надлежног органа у погледу нео-
суђиваности у смислу члана 72. став 4 Закона 
о високом образовању и члана 135. Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак научних и 
стручних радова као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве кандидата 
са прилозима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу Факултет за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, улица Доситеје-
ва 19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор сарадника у звање асистент 
за ужу научну област Електротехника и рачу-
нарство” Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање сарадника  
у настави

на одређено време до једне године 
за научну област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство за ужу научну 
област Електротехника и рачунарство

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија из науч-
не области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, који има завршене одговарајуће 
студије првог степена са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам) и смисао за настав-
ни рад. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 
– др.закон, 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 
67/2021), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звање сарадника 
Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. годи-
не) и Одлуком о изменама и допунама Пра-
вилника о условима, начину и поступку избо-
ра у звање сарадника Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву (број 627 од 18. 
05. 2018. године) у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву доставити: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипло-
ме и додатка дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверење о завршеном првом сте-
пену студија и уверење о положеним испити-
ма, потврду о уписаним мастер академским или 
специјалистичким академским студијама, одго-
варајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72. став 4 Зако-
на о високом образовању и члана 135. Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак научних и 
стручних радова као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве кандидата 
са прилозима о испуњавању услова конкурса 

доставити на адресу Факултет за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 
36000 Краљево са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор сарадника у звање сарадник у 
настави за ужу научну област Електротехника 
и рачунарство”. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
и на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Наставник предметне наставе у 
посебним условима за предмет 

физичко васпитање

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање 
за рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом и то: високо образовање на сту-
дијама другог степена или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године а у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ 88/17, 10/19, 6/20, 129/21), 
чл. 5 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“ бр. 17/18, 6/20) и чл. 2 тачка 8 Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“ бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 
11/2016, 14/20), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за која 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 злоствљање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривична дела примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом; 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњени и одштампани формулар 
кандидати достављају са потребном докумен-
тацијом о испуњавању услова из текста конкур-
са за радно место за које конкурише. Канди-
дати уз пријаву на конкурс достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о неосуђиваности 
не старије од 3 месеца; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
оверена фотокопија). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати у поступку избора кандидата. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
горе наведену адресу. 

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56

тел. 037/448-052

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/2018-др.закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) за директора може 
бити изабрано лице које испуњава услове про-
писане чланом чланом 139. и чланом 140. став 
1. тачка 1. и 2., овог закона и то: 1. да поседује 
одговарајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони) за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
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 стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, 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.септембра 
2005. године; 2. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, 
педагога или психолога. 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђивано прав-
носнажном 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, одузуимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање и 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; 5. да има држављан-
ство Републике Србије; 6. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
7. да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. 
да је савладало обуку и да има положен испит 
за директора установе. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (http://www.
mpn.gov.rs); доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - диплома; доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно дозволи за рад наставни-
ка, васпитача или стручног сарадника, однос-
но положеном стручном испиту; доказ о раду 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање осам година) – потврда; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
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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, не ста-
рије од 30 дана од дана објављивања конкурса; 
уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак и истрага пред 
основним и вишим судовима и јавним тужи-
лаштвима у Републици Србији, не старије од 30 
дана од дана објављивања конкурса; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци од дана објављивања конкурса; доказ 
о знању српског језика, односно језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (подно-
се само кандидати који су стекли одговарајуће 
образовање на другом језику). доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та - извештај просветног саветника, а ако није 
вршен стручно педагошки надзор у раду канди-
дата - потврду просветног саветника да надзор 
није вршен; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле) или потврда Школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор и спољашње вредновање школе; 
потврда да је кандидат пријављен на обуку за 
испит за директора или уверење о савладаној 
обуци за полагање испита за директора или 
да је обука у току или уверење о положеном 
испиту за директора – лиценци за директора, 
уколико кандидат поседује исто; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; оквир-
ни план рада за време трајања мандата (није 
обавезно). Сви докази се подносе у оригиналу 
или овереним фотокопијама. Документација без 
доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар про-
пише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чланом 122. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 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, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. овог закона 
за наставника те врсте школе, односно лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Кандидат који се 
јавио на расписани конкурс може да достави 
допуну документације до тренутка док коми-
сија за избор директора не приступи и не отпо-
чне обраду конкурсне документације и утврђи-
вање испуњености законом прописаних услова 
за избор директора кандидата који су се јавили 
на расписани конкурс. Након тога допуна доку-
ментације неће бити могућа. Пријављени кан-
дидати писмено ће бити обавештени о имено-
вању директора у складу са законом. Пријаве 

на конкурс и достављена документација се не 
враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Сва 
потребна обавештења се могу добити у секре-
таријату школе на тел.037/448-052. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених 
конкурсом слати у затвореној коверти пре-
порученом поштом, са назнаком: “Пријава на 
конкурс за директора”, на адресу школе: ОШ 
“Јован Поповић”, Балканска 56, 37000 Круше-
вац или донети лично у затвореној коверти, са 
назнаком: “Пријава на конкурс за директора”, 
радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево - општина Брус

Наставник хемије
са 20% радног времена на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 54,44% радног времена на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду, 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 важећег Правилника којим се прописује 
степен и врста образовања наставника и струч-
ног сарадника у основној школи; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављење 
малолетног лица и родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за која 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 испуњености 
изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 
2) прибавља се пре закључења уговора.

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.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), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. 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 
(поред горе наведене документације и извод 
из матичне књиге рођених не старију од шест 
месеци), у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се не 
враћају кандидатима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ

СТШ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Професор енглеског језика
са 22,22% радног времена до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају про-
писане услове, предвиђене Законом о раду, 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника из опште образовних предмета у стручним 
школама и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са законом и одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника из опште образовних предмета у 
стручним школама; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
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 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Конкурс траје 8 дана од дана 
јавног оглашавања,а кандидати уз пријавни 
формулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства и доставља школи, 
достављају и следећу документацију: Оверену 
фотокопију дипломе или уверења, уверење о 
држављанству (оверена фотокопија - не ста-
рија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
за наведена кривична дела из казнене евиден-
ције надлежне Полицијске Управе, извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су образовање стекли на српском јези-
ку). Напомена: Лекарско уверење је потребно 
када решење о избору постане коначно, пре 
закључивања уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на 
адресу, СТШ”Вожд Карађорђе” у Лебану, Цара 
Душана 78, 16230 Лебане, тел. 016/843-205 са 
назнаком „За конкурс.”
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ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор Школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и 
чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) односно: 1. да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студијама 
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, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; дужност директора Шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из тачке 1. за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: 1) извод из матичне књиге рође-
них; 2) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 3) доказ о 
стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања; 4) доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (лиценца); 
5) доказ о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи доказ о положе-
ном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); 6) доказ о траженом радном 
искуству на пословима образовања и васпи-
тања; 7)доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење надлежне здравствене 
установе не старије од шест месеци); 8)доказ о 
неосуђиваности по основама из чл.139. ст. 1. 
тач. 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење МУП), не старије од шест 
месеци; 9)доказ да није покренута истрага нити 

се води поступак пред надлежним судом, не 
старији од шест месеци; 10) доказ о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); 11) извештај 
просветног саветника о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (уколико га 
кандидат поседује); 12) уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; 13) био-
графске податке са прегледом кретања током 
рада; 14) оквирни план рада за време мандата 
и доказе о поседовању организационих способ-
ности (факултативно). Сви наведени докази се 
достављају у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документа-
цијом могу се поднети непосредно или преко 
поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс 
за директора школе”.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 
ГРДЕЛИЦА

16220 Грделица, 29. новембра бб.
тел. 016/3426-057

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно 
замена запосленог до повратка са 

функције директора школе

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање ииз члана 140.став 1.и2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) 
високо образовање на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струко-
не студије, специјалистичке академске студије, 
и то:(1) студије другог степена из научнек, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) 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; 2) на основни студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005 
године); Кандидат из става 1.тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да није осуђиван правост-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна кказна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и друтгих 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; - да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; - да зна српски језик и језик 
на коме се остварује обраовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: - оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; - лекар-
ско уверење којим се доказује да кандидат или 

психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); 
- уверење да кандидат није осуђиван издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије са којим се доказује да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица , или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
( не старије од 6 месеци); - извод из матичне 
књиге рођених (нови образац у оригиналу или 
овереној фотокопији); - доказ о знању српског 
језика и језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику). 
Пријаву на конкурс са правно ваљаним докази-
ма о испуњености услова доставити на адресу: 
Основна школа “Десанка Максимовић “ у Грде-
лици, ул. 29. Новембар бб 16220 Грделица, са 
назнаком “Конкурсној комисији за пријем у рад-
ни однос”. Пријаве се подносе лично или путам 
поште на горе наведеној адреси. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе, преко телефона: 016/3426-057.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 
ГРДЕЛИЦА

16220 Грделица, 29. новембра бб.
тел. 016/3426-057

Чистач просторија

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” БР. 88/17, 
27/2018- др .закон , 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
и то: 1) да имају одговарајуће образовање - 
основно образовање (основна школа); 2) да 
имају физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита и давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад. Потребна документа: ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе, ори-
гинал уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оригинал извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), уверење из 
казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
иза кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита и 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-
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чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање не старије од 6 месеци дана у односу на 
дан истека конкурса. Остало: пријаве са доку-
ментима којима се доказује испуњеност услова 
конкурса доставити на адресу: Основна школа 
“Десанка Максимовић” Грделица, 29. Новем-
бар бб 16220 Грделица у затвореној коверти са 
назнаком “За конкурс”, путем поште или лич-
но у канцеларији секретара школе од 08.00 до 
14.00 часова радним данима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон : 016/3426-057.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб.

тел. 016/3426-161

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122. 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) за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове из члана 139. и 140. став 1. и 2. овог 
закона и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140. став. 1. и 2. овог закона 
за наставника средње стручне школе, подручје 
рада шумарство и обрада дрвета и трговина, 
туризам и угоститељство, за педагога и пси-
холога, образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; на 
студијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 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 
дозволу за рад наставника и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
за директора школе, поред одговарајућег обра-
зовања из члана 140. став. 1. и 2. Закона треба 
да испуњава и услове из члана 139. Закона: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: 1) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2) оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу или обавештења о поло-

женом испиту за лиценцу за рад наставника, 
односно стручног сарадника; 3) оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава ће се сматрати потпу-
ном 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); 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
5) оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 6) доказ да има 
физичку, психичку и здравствену способност 
(лекарско уверење не старије од шест месе-
ци); 7) уверење - потврду МУП-а Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 30 дана) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
8) уверење-потврду (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 30 дана) основног 
суда да се против кандидата не води истра-
га, нити је подигнута оптужница за кривична 
дела из надлежности суда, да се не води посту-
пак по оптужном предлогу, нити поступак за 
предузимање истражних радњи; 9) потврду о 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал); 
10) доказ о знању српског језика за кандида-
те који нису стекли одговарајуће образовање 
на српском језику (оверена копија дипломе о 
завршеној средњој школи); 11) оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); 12 ) оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцени спољашњег вредновања 
(уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора 
установе); 13) биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, адресом становања и 
контакт телефоном. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Поступак 
за избор директора спроводи комисија коју 
образује Школски одбор. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом са назнаком „Конкурс за директо-
ра” на горе наведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
016/3426-161.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
БОШЊАЦЕ

16232 Бошњаце, Иве Лоле Рибара 30
тел. 016/855-006

Наставник ромског језика са 
елементима националне културе

са 22,22% радног времена на одређено 
време за школску 2022/2023. године

Наставник енглеског језика
за 11,11 % радног времена на одређено 

време преко 60 дана, ради замене 
одсутног запосленог

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 

ради замене одсутног запосленог рад у 
издвојеном одељењу у Цекавици

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. године

УСЛОВИ: 1. а) за наставник ромског језика са 
елементима националне културе, наставника 
енглеског језика за 11,11 % радног времена 
на одређено време преко 60 дана, ради заме-
не одсутног запосленог и наставник разредне 
наставе на одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсурног запосленог , одговарајуће 
образовање које подразумева: одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме за рад наставника у основној школи; б) за 
педагошког асистента завршена средња школа 
IV степен; завршен уводни модул програма за 
стручно оспособљавање педагошких асистена-
та; познавање ромског језика, 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4 и 5 ) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и одштампаног заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова доставе 
установи. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти преко телефона: 016/855-006. Уз пријавни 
формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат треба да достави: диплому о стеченом 
образовању, кандидат који конкурише за педа-
гошког асистента доказ о завршеном уводном 
модулу програма за стручно оспособљавање 
педагошких асистената; извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), уверење да 
није осуђиван за наведена кривична дела, био-
графију са кретањем у служби. Знање српског 
језика кандидат доказује дипломом о стеченом 
образовању. Уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат прибавља од службе медицине рада, 
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана дана објављивања на 
сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Докумен-
тација се подноси у оригиналу или овереној 
копији (овера код јавног бележника). Прија-
ве са документацијом слати на адресу школе: 
Основна школа „Радоје Домановић”, Бошњаце , 
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Бошњаце бб. „За конкурс”. Непотпуна документ-
ција неће бити узета у размарање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МИЛКА ДИМАНИЋ”

Власотинце

Педагошки асистент
на одређено време, до краја  

радне 2022/2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Заакона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021). Право на пријаву по конкурсу имају 
кандидати који испуњавају следеће услове: да 
кандидат поседује одговарајуће образовање 
(најмање средње образовање), да има поло-
жен одговарајући ниво обуке обуке у складу 
са Правилником о педагошком и андрагошком 
асистенту, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица или родосрвнуће, 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 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије. 
Да зна српски језик на коме се остварује вас-
питно - образовно рад. Кандидати су дужани 
да уз пријаву на оглас приложе: потписану 
биографију, оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, сертификат 
о положеном нивоу обуке за педагошког асис-
тента – оверена копија, уверење о држављан-
ству РС, оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано, (не старије 
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и са одштампаним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Фотоко-
пије морају бити оверене код надлежног орга-
на као доказ да су верне оригиналу. Кандидати 
ће бити упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са комплетном документа-
цијом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адреси Предшколске 
установе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају на адресу: Предшколска установа 
„Милка Диманић“ Власотинце, 12.бригаде 34; 
тел: 016/875-425.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

015/7581-143
e-mail: sekretar.sskru@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
у погледу образовања прописане чланом 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника гимназије 

или средње стручне школе у подручјима рада: 
електотехника, машинство и обрада метала и 
економија, право и администрација, педагога и 
психолога, односно да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1) 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 обласи педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника (положен испит за 
лиценцу – стручни испит); обуку и положен 
испит за директора школе; најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност 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 злоц-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: - ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о поседовању лиценце за рад, односно 
уверење о положеном стручном испиту; доказ 
о раду у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученици-
ма, не старије од 6 месеци; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом, 
у складу са законом, не старије од 6 месеци 
(уверење МУП-а); уверење да против канди-
дата није покренута истрага нити подигнута 
оптужница, не старије од 6 месеци; потврда да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старије од 
30 дана (потврда Повереника за заштиту рав-
ноправности); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика, као језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад; уверење о обуци и положе-
ном испиту за директора (пријава која не буде 
садржала уверење о обуци и положеном испиту 
за директора неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико 
га је било у току рада кандидата (пријава која 
не буде садржала извештај неће се сматрати 
непотпуном); уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно - педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-

гом програма рада директора школе. Кандидат 
изабран за директора који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана супања на дужност. Дирек-
тора именује министар, на период од 4 године. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације, врши избор директора школе и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа писменим путем обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају на горе наведене адресу: Средња 
школа, Вука Караџићa 16, 15314 Крупањ, или 
лично код секретара школе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за избор директора - не 
отварати“. Ближа обавештења могу се доби-
ти код секретара школе или на број телефона 
015/7581-143.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ”

15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

Васпитач

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и129/21): 1) да има одговарајуће 
образовање - високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање од 
10. септембра 2005. године, са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три, 
у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у предшколској установи; 
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 као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
предшколској установи. Уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом кандидати треба да 
приложе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (нови образац); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (нови образац); оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (само за кандидате који нису стекли 
образовање на српском језику); изјаву о начину 
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прибављања докумената; сагласност за обраду 
личних података. Лекарско уверење као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу предшколске установе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” са назнаком „За конкурс 
за пријем у радни однос“. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. За све информације обрати-
ти се предшколској установи на број телефона 
015/581-260.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор

на одређено време за ужу научну област 
Енергетски процеси и заштита

УСЛОВИ: су предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, 
Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и Ближим 
критеријумима за избор у звања наставника 
Универзитета у Нишу у пољу Техничко-техно-
лошких наука и Статутом Факултета заштите 
на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњени образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника (за 
попуњавање обрасца обратити се Факултету), 
оверену фотокопију дипломе о високом образо-
вању, оверену фотокопију дипломе о научном 
степену доктора наука, списак научних и струч-
них радова и саме радове на адресу: Факултет 
заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, 
у року од 15 дана од објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), 
односно лице које има одговарајуће високо 
образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника и стручног сарадника стечено: 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, у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; дужност 
директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање изчлана 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника средње стручне шко-
ле у подручју рада електротехника, машинство 
и обрада метала, економија право и админи-
страција, саобраћај, за педагога или психолога, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, поседовање лицен-
це за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора устано-
ве положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) за наставника и стручног сарадника; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника педагога или психолога; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадни-
ка, односно стручном испиту; потврду да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење МУП-а 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
потврда из Привредног суда о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних за жене (искључиво на 
новом обрасцу са холограмом, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
и да није под истрагом (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 

језицима); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе а уко-
лико није било спољашњег вредновања школе 
кандидат доставља изјаву под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу); оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (само кандидат 
који поседује извештај просветног саветника, а 
уколико није било стручно-педагошког надзора 
кандидат доставља изјаву под пуном кривичном 
и материјалном одговорношћу); оверен пре-
пис/фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у 
служби са биографским подацима (адреса ста-
новања, број телефона, адреса електронске 
поште), (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необа-
везно); оквирни план рада за време мандата. 
Директор се бира на период од четири године. 
Документација која се прилаже уз пријаву под-
носи се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија неће узимати у разматрање. Кандидати ће 
бити позвани на интервју од стране Комисије 
за избор директора школе, по истеку рока за 
подношење пријава на конкурс. Пријаву на кон-
курс за избор директора заједно са потребном 
документацијом, доставити на адресу Техничка 
школа „Прота Стеван Димитријевић”, Тихоми-
ра Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, са назна-
ком: „Конкурс за избор директора школе”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Бли-
жа обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, непосредно или на број теле-
фона: 018/800-068.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18

Психолог школе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
предвиђене чл. 139, 140, 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2022) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 4/2022). 
У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: поседују одго-
варајуће образовање: 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 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему да има завшене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат мора да: има одго-
варајуће образовање, има психичку, физичку 
и здраствену 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 
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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; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик. Услови из 
става 1. члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености улова из 
става 1 тачка 1) 3)–5) саствни су део пријаве 
на конкурс, а докази из става 1. тачка 2. овога 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Обавезно образовање лица из члана 140. 
овога закона је и образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих је по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова. Сматра се да 
наставник, 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 
става 1. овог члана закона. Докази о испуње-
ности услова: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар, који се може преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и уз попуњени 
пријавни формулар прилажу и: потписану био-
графију кандидата; оригинал/оверена копија 
доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија 
уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а 
не старије од 6 месеци); оригинал/оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду, а доказ о знању језика се доставља 
само уколико образовање није стечено на срп-
ском језику. Фотокопије докумената која нису 
оверене од надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на адресу 
Грађевинска техничка школа „Неимар”, Ниш, 
Београдска 18 . Све информације на телефон: 
018/292-093.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Књегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор за 

Ужу уметничку област – Гитара

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за Ужу 
уметничку област – Гитара

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за Ужу 

уметничку област – Дувачки 
инструменти, Оркестарске деонице

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа наставни-
ка поред општих услова, треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 74. Закона о високом 
образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету („Службе-

ни гласник РС” 101/2015, 102/2016, 119/2017 
и 152/2020), чланом 165. Статута Универзите-
та у Нишу, одредбама Правилника о поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу и Ближим 
критеријумима за избор у звања наставника 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу” број 2/2020, 1/2021 и 5/2022 – даље: 
Ближи критеријуми). Испуњеност услова учес-
ника конкурса за избор у звање наставника 
сагледава се на основу референци које је ост-
варио у периоду од избора у претходно звање 
наставника до истека рока за пријављивање 
кандидата на Конкурс, осим када се први пут 
бира у звање наставника када се узимају у 
обзир референце у периоду од претходних 5 
(пет) година од дана објављивања Конкурса. 
Приликом пријављивања на Конкурс кандидати 
подносе: пријаву на Конкурс (образац пријаве 
на Конкурс кандидати могу преузети на интер-
нет страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs); 
оверене фотокопије диплома о свим заврше-
ним нивоима акредитованих студија из области 
за коју је Конкурс објављен. У случају да кан-
дидат уверењем доказује стечен стручни, ака-
демски, уметнички односно научни назив, при-
лаже наведено уверење оригинал или оверену 
фотокопију, као и оригинал потврде надлеж-
не високошколске установе да диплома није 
издата; доказ о искуству у педагошком раду са 
студентима (уколико поседују); биографију са 
библиографијом у штампаном и електронском 
облику – на компакт диску у Word формату и 
пратећим материјалом. Компакт диск се при-
лаже у четири истоветна примерка. Уметнички 
или научни радови којима се кандидат квали-
фикује морају бити приложени у електронској 
(видео и аудио записи), штампаној или ори-
гиналној форми у зависности од области за 
коју се бира; попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника који се налази на wеб порталу Уни-
верзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs) и интер-
нет страници Факултета; уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, не старије од шест месеци. 
Кандидати који конкуришу за избор у звања 
наставника одржавају и приступно предавање 
у складу са Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу, када је оно Ближим кри-
теријумима предвиђено као обавезан услов за 
избор у звање наставника. Кандидати подносе 
пријаве на Конкурс са прилозима (конкурсну 
документацију) на адресу Факултета уметности 
у Нишу: Кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања Конкурса. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве кандидата које 
нису поднете на начин прописан Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу, 
сматраће се неуредним пријавама и неће бити 
разматране, о чему Факултет доноси посебан 
закључак и доставља га подносиоцу пријаве и 
Универзитету у Нишу.

НОВИ ПАЗАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/312-799

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник естетског одликовања и 
дизајна одеће

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условом прописаним Законом и 
ако: 1. Има одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. 3. Није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, 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 државе Републике Србије. 5. Зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски и босански). Уз одштампани при-
мерак пријемног формулара који је прописан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја, канди-
дати су дужни да доставе следећу докумен-
тацију: 1. Доказ о стручној спреми-диплома, 
оригинал или оверена фотокопија. 2. Извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија. 3. Уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија. 4. Доказ 
о познавању језика на коме се обавља обра-
зовно васпитни рад, односно знање српског и 
босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем 
на српском и босанском језику или да је кан-
дидат положио испит из наведених језика по 
програму одговарајуће вишокосколске устанпо-
ве, у складу са чланом 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања. 5. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Напомена: лекарско уверење кан-
дидат прилаже пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве са потпуном документацијом дос-
тављају се на адресу: Школа за дизајн текстила 
и коже, Нови Пазар Вука Караџића бб. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана оглашавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 020/312-799.

НОВИ СА Д

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021): 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: -(1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; -(2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степана 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагош-
ких наука; - (3)на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из члана 140 став 1 
тачка. тачка 1) подтачка (2) овог члана Закона 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да 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, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за примање или 
давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Рапубли-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Дужност директо-
ра школе може да обавља лице које има: 1) 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2) доз-
волу за рад наставника, стручног сарадника, 
3) обуку и положен испит за директора уста-
нове 4) најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог 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 ове 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 сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат за директора Школе дужан 
је да уз пријаву приложи: 1) препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, а кандидат који има обра-
зовање из тачке 1) подтачка (2) поред оверене 
фотокопије дипломе о стеченом високом обра-
зовању прилаже и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); 3) потврда о годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 4) доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом - лекарско 
уверење, оверена фотокопија, (кандидат који 
буде изабран доставља ново лекарско уверење 
пре закључења уговора о раду); 5) - уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена Законом о основама система 
образовања и васпитања, члан 139. став 1 тач-
ка 3); - уверење из Суда опште надлежности 
да против кандидата није покренута истрага 
или се води кривични поступак, (уверења не 
могу бити старија од датума објављивања кон-
курса); 6) уверења о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци: 7) извод из МК рођених – 

оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци; 8) доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника уколико га поседује); 9) 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања, 
уколико се на конкурс пријављује лице који је 
претходно обављало дужност директора шко-
ле; 10) биографију са прегледом радне биогра-
фије, предлог програма рада школе; 11) доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику (доставља се доказ да је кан-
дидат положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
12) доказ о савладаној обуци и положен испит 
за директора установе - оригинал или овере-
на фотокопија - уколико га поседује (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрти непотпу-
ном). Фотокопије докумената морају бити ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и комплетну документацију доста-
вити лично у запечаћеној коверти (у времену 
од 9-13 часова у канцеларији секретара школе) 
или поштом на адресу ОШ “Светозар Милетић”, 
21460 Врбас, улица Светозара Марковић 55, са 
назнаком “Конкурс за избор директора шко-
ле”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” коју издаје Национална служба за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Информације 
у вези конкурса могу се добити код секретара 
школе на тел. 021/790-500.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ” 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Школе може бити 
изабрано лице који испуњава следеће услове: 
1. поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 140. став 1. и 2. за наставника, 
васпитача или стручног сарадника: А) 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; Б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005.године; 2. поседовање доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценце); 3. обуку и положен испит 
за директора-лиценцу за директора (лице које 
нема положен испит за директора дужно је да 
га положи у року од две године од ступања на 
дужност); 4. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење надлежне здрав-
ствене установе); 5. најмање осам година рада 

у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 6. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 7. да лице није правоснажном 
судском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давње мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 8. 
знање српског језика: лице мора имати стече-
но одговарајуће образовање на српском језику 
или имати положен испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе.

ОСТАЛО: Директор се бира на четири године, 
за мандатни период од 2023-2027. године. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Уз пријаву 
на конкурс, кандидати прилажу: 1. одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (htp:/www.
mpn.gov.rs); 2. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, а кандидати који 
су високо образовање стекли по прописима о 
високом образовању почев од 10. септембра 
2005.године, подносе фотокопију дипломе и 
основних и мастер студија; 3. оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
испиту за лиценцу; 4. потврду да кандидат има 
најмање осам година радног искуства на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања: потврда саџи пода-
так о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој ради. Ако 
кандидат није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно 
искуство у области образовања и васпитања- 
оригинал; 5. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије од шест месеци 
у односу на дан истека конкурса - оригинал; 6. 
уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија не старије од шест месеци у 
односу на дан издавања; 7. преглед кретања 
у служби са биографским подацима; 8. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија не старије од шест месеци у 
односу на дан издавања; 9. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га канди-
дат поседује, у супротном потребно је достави-
ти потврде да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, издат од свих уста-
нова у којима је кандидат радио; 10. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је претходно обављао дужност директора 
школе - извештај Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (доставља кандидат који 
је претходно обављао дужност директора шко-
ле) у супротном је потребно доставити потвр-
ду да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; 11. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлеж-
не Полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
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малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, не старије од 6 месеци 
од дана издавања; 12. оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о покретању истраге; б) 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага; в) доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања; 13. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења поверника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); 14. оверену фотокопију 
лиценце за директора школе (ако кандидат 
поседује лиценцу за директора школе); 15. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења да кан-
дидат има положен испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе (доказ о знању српског јези-
ка доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику); 
16. предлог мера организације и начина руко-
вођења школом које би спровео као директор. 
Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140. 
став 3. овог закона за наставника те врсте шко-
ле, односно лице са стеченим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или са вишим образовањем, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Својеруч-
но потписане пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу школе: Школа за 
основно и средње образовање “Милан Петро-
вић” са домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће 
Рибникар 32, у затвореној коверти, са назнаком 
“Пријава на конкурс за директора”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО МЕНАЏЕРСКА 
ШКОЛА

21000 Нови Сад, Модене 5

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време

УСЛОВИ: Лице са завршеним VII-1 степеном 
стручне спреме - Дипломирани економиста 
за општу економију, банкарство и финансије; 
Дипломирани економиста; Мастер економиста.

ОСТАЛО: Пријављивање кандидата на е-маил 
адресу: info@bit.edu.rs. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 065/2700-012. Рок за пријаву 
05.09.2022. године.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка 
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе – 
математика

са 16,67% радног времена,  
на одређено време, замена  

одсутно запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл.139 и 140, 142, 143 и чл.144 став 1 и 
2 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл.Гласник РС” бр.88/2017, 
27/18, 10/2019, 129/21) и то: 1) одговарајуће 
образовање ускладу са чл.140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.Гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 
10/2019, 129/21) као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Службени Глас-
ник РС- Просветни Гласник” бр.4/2022); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичниг дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат доставља следећа документа: крат-
ку биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе (доказ о одговарајућем образовање); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл.139 став 1 тач-
ка 3) Закона - уверење из МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена копија потврде), 
сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије (оверену фотокопију индекса) или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија) - 
за кандидате који ово образовање не поседују, 
у складу са чл.142 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставник 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; доказ 
о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси 

пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документа-
цијом, неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе: Средња стручна школа “Др Ради-
вој Увалић”, Трг братства јединства 23, 21400 
Бачка Паланка или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Избор у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Грађанскоправну и заснивање 
радног односа на радном 

месту сарадника при Катедри 
грађанскоправних наука

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен правни факултет, односно 
завршене основне академске студије права 
са просечном оценом најмање 8.00; завршене 
мастер академске студије права са просечном 
оценом најмање 8.00; стечен научни назив док-
тора наука из уже научне области за коју се 
бира; показује смисао за наставни рад. Усло-
ви за избор прописани су Законом о високом 
образовању (“Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закони), Статутом Факултета, Правилником о 
условима и поступку за избор у звање и засни-
вање радног односа наставника и сарадника на 
Правном факултету у Новом Саду и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
на Правном факултету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о 
завршеном правном факултету, односно основ-
ним академским студијама права (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому или уверење о 
завршеним мастер академским студијама (ори-
гинал или оверену фотокопију), диплому или 
уверење о стеченом научном називу доктора 
правних наука (оригинал или оверену фотоко-
пију), списак својих научних радова и по један 
примерак тих радова. Пријаве се подносе у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ПСИХОЛОГИЈУ „ТИМС”
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Педагошке науке, ужа 
научна област Опште образовна у 

кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: Докторат педагошких наука, заврше-
так основних и мастер/магистарских студија 
педагошких наука и испуњеност услова пропи-
саних чланом 74. Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
за избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду. 
Поред услова предвиђених Законом о висо-
ком образовању, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Статутом Факултета за 
спорт и психологију ТИМС Нови Сад и Правил-
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ником о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника и сарадника Факултета за 
спорт и психологију ТИМС Нови Сад.

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке, ужа 

научна област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: Докторат психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74. 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 
67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у звање 
наставника. Посебан услов за горе наведено 
радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области. Поред услова предвиђе-
них Законом о високом образовању, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Ста-
тутом Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад.

Асистент, поље Друштвено-
хуманистичке науке, научна област 

Педагошке науке, ужа научна област 
Опште образовна у кинезиологији и 

психологији
на одређено време

УСЛОВИ: Уписане докторске студије из одгова-
рајуће научне области (Физичко васпитање и 
спорт) и испуњеност услова прописаних чланом 
84. Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у звање 
асистента, односно завршене основне академ-
ске студије из области физичког васпитања и 
спорта са просечном оценом најмање осам (8), 
завршене мастер академске студије из области 
физичког васпитања и спорта са просечном 
оценом најмање осам и смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса- радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању издато од 
стране надлежног државног органа, уверење 
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу послати 
на адресу: Факултет за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад, Радничка бр. 30а, Нови Сад, 
са назнаком - за конкурс. Информације у вези 
са конкурсом се могу добити на број телефо-
на 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног 
дана од 10.00-13.00 часова. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка 
Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе - 
географија, економска географија и 

туристичка географија

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл.139. и 140, 142, 143 и чл.144 став 1 и 2 тач-

ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.Гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 129/21) и то: 1) одговарајуће образо-
вање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл.Глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019, 
129/21) као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Службени Гласник РС - 
Просветни Гласник” бр. 4/2022), Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство, и туризам (“Сл.Гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 4/2022) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника у подручју рада Економија, право, адми-
нистрација (“Службени Гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 4/2022); 2) да има 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 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 кривичниг дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије и 5) да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат доставља следећа документа: крат-
ку биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе (доказ о одговарајућем образовање); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл.139 став 1 тач-
ка 3) Закона - уверење из МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена копија потврде), 
сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије (оверену фотокопију индекса) или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија) - 
за кандидате који ово образовање не поседују, 
у складу са чл.142 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставник 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, доказ 
о знању српског језика, као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе: Средња стручна школа 

“Др Радивој Увалић”, Трг братства и јединства 
бр. 23, 21400 Бачка Паланка или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13.00 часова.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Гундулићева 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање 
из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест високо 
образовање 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и (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 - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, педагога или 
психолога; 2. Прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан 
је да у року до 2 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит у складу са 
условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања - “Сл.глас-
ник РС” бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021); 3. има дозволу за рад за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 4. да 
има најмање 8 (осам) година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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 
има држављанство Републике Србије; 8. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико 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 наведених 
услова, има одговарајуће образовање из чла-
на 140. став 3. истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада у установи 
на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарујћег образовања.
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ОСТАЛО: Документа која се достављају уз 
пријаву за конкурс: 1. оригинал или оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. оригинал или оверен препис/фото-
копију дозволе за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценца); 3. оргинал или 
оверен препис/фотокопију уверења о поло-
женом 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); 4. ор гинал или оверен препис/фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 5. уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење о неосуђиваности 
- Основни суд, уверење о некажњавању- МУП 
и потврда да није утврђено дискриминаторно 
понашање - Повереник за заштиту равноправ-
ност); 6. потврда о радном искуству, односно 
годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 7. потврда одговарајуће 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српс-
ком језику, што се доказује оргиналом или ове-
реним преписом/фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); 8. лекарско уверење 
(може и из радног досијеа, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно пре закључења уговора 
доставити ново лекарско уверење); 9. оргинал 
или оверен препис/фотокопију извод из мати-
чне књиге рођених за кандидате који су про-
менили презиме, односно име после издавања 
дипломе; 10. доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; извештај просветног саветника 
(само за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); 11. преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); 12. доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); 
13. попуњен и одштампан формулар за пријаву 
на конкурс (формулар се налази на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја). Рок за пријављивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично у 
затвореној коверти или препорученом поштом 
на адресу школе: ОШ “Иван Гундулић”, 21000 
Нови Сад, Гундулићева 9, са назнаком “Конкурс 
за директора”. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћни искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лич-
ности (“Сл.гласник РС” бр.87/2018). Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон бр.: 021/552-033.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Поништава конкурс за избор директора ОШ 
“Јожеф Атила” Нови Сад, на мандатни период 
од 4 године, објављеном у часопису “Послови” 
бр.982, дана 13.04.2022.године, у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент
на одређено време, до краја  
школске 2022/2023 односно  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140, 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 129/2021) и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 6/2022-1).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
дећа документа: пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са личним подацима; доказ 
о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверену копију дипломе); доказ о завршеном 
најмањем уводном модулу обуке за педагошког 
асистента, по програму обуке коју организује 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја-за радно место-педагошки асистент; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита;за кривич-
на дела из групекривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против-
човечности и других заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминатроско понашање; доказ 
о знању српског језика, достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здраственој способности 
за рад са ученицима се доставља непосредно 
пре закључења уговора о раду. Рок за предају 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу ОШ”Јожеф Атила”, Шарпланинска 
28, Нови Сад са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
www.vasapelagickovin.edu.rs

e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. 
и чланом 140. став 1. и 2. у вези са чланом 
122. Закона о основама система образовања и 
васпитања односно лице које – 1. има одгова-
рајуће образовање, 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела 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 
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 држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик и језик на 

којем остварује образовно-васпитни рад. Наве-
дени услови доказују се приликом аплицирања 
на конкурс и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова наведени под 1. и 3-5. 
саставни су део пријаве на конкурс, а нов доказ 
под 2. прибавља се пре закључења уговора о 
уређивању међусобних права, обавеза и одго-
ворности. Дужност директора установе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, педагога и 
психолога, 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 одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из члана 140. 
става 1. тачка 1) подтачка (2) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета., као и дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност у смислу одредбе 
члана 122. став 9. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс подноси се : оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању за 
наставника школе и то врсте школе и подручја 
рада, за наставника или психолога (подразуме-
ва се и диплома основних академских студија 
и диплома мастер студија ако је стручна спре-
ма стечена после 10.9.2005. године), лекар-
ско уверење, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или обавештења 
о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника, доказ о држављанству 
(уверење о држављанству), извод из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а РС и надлежног суда 
о непостојању поступка покренутог за наведе-
на дела, доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело или привред-
ни преступ (Уверење Привредног суда), доказ 
о стажу осигурања у трајању од осам година 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, доказ о 
знању српског језика осим кандидата који су 
на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање, доказ о резултату стручно- педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника, уколико га је било), резултате 
стручно- педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора уста-
нове (уколико га је било) преглед кретања у 
служби са биографским подацима и оквирним 
планом рада за време мандата. Образложење: 
Одредбом члана 119. став 1. тачка 6) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
одређено је да орган управљања расписује кон-
курс за избор директора школе. Чланом 123. 
став. 1. тачка 5) и 6) Закона о основама система 
образовања и васпитања одређено је да се кон-
курс расписује најраније 6 месеци а најкасније 
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4 месеца пре истека мандата директора, док је 
одредбом члана 125. истог закона одређено да 
вршилац дужности директора обавља дужност 
најдуже 6 месеци. Конкурс ће бити објављен у 
Бесплатној публикацији о запошљавању Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” пре-
ма динамици објављивања публикације. Рок за 
пријављивање на конкурс биће 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com

тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

Наставник пословне информатике у 
туризму и угоститељству

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

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипло-
мирани економиста, смерови: кибернетско-ор-
ганизациони, економска статистика и инфор-
матика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, 
информатика, информатика и квантитатив-
на економија; (2) професор математике, смер 
рачунарство и информатика; (3) дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; (4) дипломирани инжењер електротехни-
ке, смер рачунарске технике и информатике; 
(5) дипломирани инжењер електронике, смер 
рачунарске технике и информатике; (6) дипло-
мирани инжењер организације рада, смерови 
кибернетски и за информационе системе; (7) 
дипломирани инжењер електронике, смер при-
мењена електроника; (8) професор информа-
тике; (9) дипломирани инжењер информати-
ке; (10) дипломирани инжењер информатике 
и статистике; (11) дипломирани информатичар 
– пословна информатика, (12) професор тех-
нике и информатике; (13) дипломирани мате-
матичар; (14) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области 
економије; (15) студијск агрупа Статистика, 
односно Информатика или мастер студије у 
области економије, студијска група Статистика, 
односно Информатика; (16) 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; (17) мастер математи-
чар; (18) мастер информатичар; (19) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; (20) 
мастер инжењер информационих технологија; 
(21) мастер инжењер организационих наука 
(смер Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске 
науке); (22) мастер професор технике и инфор-
матике; (23) дипломирани математичар-ин-
форматичар; (24) професор техничког обра-
зовања. Лица из подтачке (16)-(20) ове тачке 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер, морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија поло-
жено најмање пет информатичких предмета, од 
тога најмање један из области програмирање и 
два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство. Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из става 1. Ове тачке, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмете 
Пословна информатика и Пословна информати-
ка у туризму и угоститељству може да изводи 
и: дипломирани економиста – менаџер у рачу-
новодству и ревизији; дипломирани економиста 
– менаџер за финансије и банкарство; дипломи-
рани економиста – менаџер за хотелијерство, 

смер хотелијерски менаџмент или туристички 
менаџмент; дипломирани економиста у области 
управљања хотелијерством; мастер економис-
та, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер економиста; мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму менаџер у туризму 
или менаџер у хотелијерству; мастер туризмо-
лог; Лица из алеје 1-8. Овог става треба да су 
на основним академским студијама изучавало 
наставне садржаје из областипредмета Послов-
на информатика.

Наставник Рачунарства и 
информатике

са 30% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) професор 
информатике, односно дипломирани информа-
тичар; (2) професор математике и рачунарства; 
(3) професор математике, односно дипломира-
ни математичар, смер рачунарство и информа-
тика; (4) дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; (5) дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; 
(6) дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови, односно одсеци; (7) дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информацио-
не системе, информационе системе и техноло-
гије; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
(9) дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско-организациони, економска статистика 
и информатика, економска статистика и кебер-
нетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; (10) 
професор технике и информатике; (11) дипло-
мирани математичар; (12) дипломирани инфор-
матичар; (13) дипломирани информатичар 
– пословна информатика; (14) дипломирани 
информатичар – професор информатике; (14а) 
дипломирани инжењер организационих наука 
– одсек за управљање квалитетом; (14б) мас-
тер инжењер софтвера; (14в) мастер инжењер 
информационих технологија и система; (14г) 
мастар дизајнер медија у образовању; (14д) 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет), (15) дипломирани информатичар - мас-
тер; (16) дипломирани професор информатике 
– мастер; (17) дипломирани информатичар – 
мастер пословне информатике; (18) дипломира-
ни професор технике и информатике – мастер; 
(19) мастер математичар; (20) мастер инфор-
матичар; (21) мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства; (22) мастер инжењер инфор-
мационих технологија; (23) мастер професор 
технике и информатике; (24) мастер инжењер 
организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Соф-
тверско инжењерство и рачунарске науке); (25) 
мастер дизајнер медија у образовању; (26) мас-
тер професор информатике и математике; (27) 
мастер професор технике иинформатике. Лице 
из тачке 16) овог члана које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати, у оквиру заврше-
них студија, положених најмање пет предмета 
из области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области – Математика или Теоријско рачунар-
ство, што доказују потврдом издатом од стра-
не матичне високошколске установе. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да 

изводи и лице које је стекло академско звање 
мастер, а у оквиру завршених студија има поло-
жених најмање пет предмета из области рачу-
нарства и информатике (од тога најмање један 
из области Програмирање) и најмање два пред-
мета из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета рачунарство и информатика може да 
изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из става 1, 3. 
и 4. Ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Рачунарство 
и информатика могу да изводе и лица која су 
стекла стручни назив струковни специјалиста, 
ако у оквиру завршених студија имају положе-
них најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један из 
области Програмирање) и најмање два предме-
та из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство. Испуњеност 
услова из ст. 2–5. Ове тачке утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на осно-
ву наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18-аутентично тумачење), посебних услова 
предвиђених Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (Сл. гласник РС – Просветни 
гласник бр. 4/22) и Правилником 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 РС – Просветни гласник 
бр. 4/22) кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове утврђене у члану 139. 140. 142. 144. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр.88/2017, 
27/2018-др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1) 
да имају одговарајуће образовање; 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара 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 су држављани РС и 5) да знају срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови под тачком 1- 4 доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
под тачком 1), 3) 4) и 5) ( диплома, уверење 
о некажњавању, држављанство и доказ о 
познавању језика) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ под тачком 2) (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници министарства, који 
ће уз потребнудокументацију доставити уста-
нови. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. 
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оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да 
није кажњаван за назначена кривична дела, 3. 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (које није старије од 6 месеци), 4. доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма издата на српском језику која је приложе-
на као доказ по тачком 1. сматра се доказом о 
знању српског језика) и 5. попуњен формулар 
који се може преузети на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу: Средња стручна школа „Васа 
Пелагић” Ковин 26220, ул. Цара Лазара бр.261. 
тел: 013/742-200. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

Наставник Енглеског језика
за 4 часа недељно 

(22% радног времена)  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу може да изводи професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; професор енглеског јези-
ка и књижевности и италијанског језика и књи-
жевности; професор енглеског језика и књи-
жевности и немачког језика и књижевности; 
дипломирани филолог англиста; дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Енглески језик и књижевност; Енглески 
језик и књижевност; Англистика; Енглески језик 
и књижевност са другом страном филологијом.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18-аутентично тумачење), посебних услова 
предвиђених Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама (Сл. гласник РС – Про-
светни гласник бр. 4/22) кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове утврђене у чла-
ну 139. 140. 142. 144. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр.88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то:1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
су држављани РС и 5) да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови под тачком 1- 4 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под тачком 

1), 3) 4) и 5) (диплома, уверење о некажња-
вању, држављанство и доказ о познавању 
језика) саставни су део пријаве на конкурс и 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под 
тачком 2) (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници министарства, који ће уз потребну 
документацију доставити установи.Конкурс ће 
бити отворен 8 дана од дана објављивања.Уз 
пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотоко-
пију дипломе, 2. уверење да није кажњаван за 
назначена кривична дела, 3. оверену фотоко-
пију уверења о држављанству РС (које није ста-
рије од 6 месеци), 4. доказ да је стекао образо-
вање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома издата на 
српском језику која је приложена као доказ по 
тачком 1. сматра се доказом о знању српског 
језика) и 5. попуњен формулар који се може 
преузети на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: 
Средња стручна школа „Васа Пелагић” Ковин 
26220, ул. Цара Лазара бр.261. тел: 013/742-
200. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „4. ОКТОБАР” 
ГЛОГОЊ

26202 Глогоњ, Трг Маршала Тита 8
тел. 013/627-030

e mail: skolaglogonj@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 140 став 1 и 2, чланом 139 
и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено 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-
пинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; основне студије у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из члана 140 став 1 тачка 1 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, дужност директора основне школе 
може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања , доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона.
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да против њега није покре-
нут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног 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 устано-
ве. Кандидати су дужни да докажу испуњеност 
услова достављањем следеће документације: 
доказ о одговарајућем образовању предста-
вља подношење оверене копије дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању лиценце за рад представља под-
ношење оверене копије обавештења о положе-
ном испиту за лиценцу односно оверене копије 
уверења о положеном стручном испиту; доказ 
о радном стажу у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања представља подношење 
потврде којом се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима представља подно-
шење оригинала или оверене копије лекарског 
уверења не старијег од 6 месеци у тренутку 
подношења; подношење уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
издато после расписивања конкурса; подно-
шење уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова о подацима из казнене 
евиденције за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, издато после расписивања 
конкурса; подношење уверења надлежног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, издато после расписивања конкурса; 
подношење уверења о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена копија; подно-
шење Извода из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); подношење доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (оверену копију извештаја просвет-
ног саветника) ако га кандидат поседује, а за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе подношење доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (ако га кандидат посе-
дује у овереној копији). У супротном потребно 
је доставити потврду надлежне Школске упра-
ве, да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; подношење 
овереног преписа/копију лиценце за директора 
школе (ако га кандидат поседује); подношење 
биографије са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе; доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Пријава 
на конкурс која не садржи доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност, у складу 
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са условима прописаним законом. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве 
на конкурс. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној копији. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити лично или на адресу школе у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање додатних информација о 
конкурсу је секретар школе (лично или на теле-
фон 013/627-030).

ПИРОТ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„МЛАДОСТ” ПИРОТ
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Медицински техничар у посебним 
условима

на одређено време, до повратка 
запосленог са породиљског одсуства

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту Меди-
цинског техничара у посебним условима може 
бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да има стечено 
одговарајуће образовање (средње образовање 
у трајању од четири године – образовни про-
фил Медицинска сестра - техничар) предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 17/2018 и 6/2020) и 
положен стручни испит у области медицинских 
наука; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена 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 родоскрвнуће, 
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 има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који кандидати попуњавају на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те и достављају га Школи у штампаној форми, 
кандидати треба да приложе: оверен препис / 
фотокопију Дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству (Уверење о 
држављанству, односно Извод из матичне књи-
ге рођених) – оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно – васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања - оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; уверење о положеном 
стручном испиту у области медицинских наука 
- оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци. Одговарајуће Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења Уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Решење о избору кандидата по 
конкурсу доноси директор Школе, у року од 8 
дана од достављања образложене листе свих 
кандидата који испуњавају услове конкурса, 
а коју сачињава конкурсна комисија, а затим 
се оглашава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, када постане коначно. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе и преко телефона број: 
010 / 312 - 622. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: ШОСО ‘’Младост’’, 
улица косте Абрашевића, број 40, 18300 Пирот.

ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Оглашава радна места за: Поништава се Кон-
курс објављен у публикацији „Послови” број 
994-995 од 6.7.2022. године године, у делу који 
се односи на пријем у радни однос једног лица 
за попуну радног места наставник предметне 
наставе за подручје пољопривреда, за образов-
ни профил цвећар - вртлар (један извршилац), 
са пуним радним временом, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, јер се одсутна запослена вратила на рад.

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор математике
до повратка раднице са боловања

Професор хемије
до повратка раднице са боловања, са 

30% радног времена

Професор хемије
до повратка раднице са боловања, са 

70% радног времена

Професор изборног програма 
уметност и дизајн

до повратка раднице са боловања,  
30% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др закони, 10/2019,6/2020 
) Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама(“Сл. гласник РС” - Просветни гласник, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019), Правилником о измени и 
допунама Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, 
број 7/2019 од 3. јула 2019. год.), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији (“Сл. Гласник РС - Просветни гласник”, број 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019), Правилником о степену и врсти образо-
вања 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).

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2) 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 родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) да има држављан-
ство 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 технолошког 
развоја РС, потписану пријаву са радном био-
графијом, диплому одговарајућег степена и 
стручне спреме( за професора математике), 
диплому о завршеној средњој школи (за тех-
ничара инвестиционог одржавања / техничког 
одржавања / одржавања уређаја и опреме), 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који уђу у ужи круг биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака - о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разго-
вор са кандидатима, а о датуму обављања раз-
говора, кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Документа 
се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу: Средња 
школа „Милоје Васић” у Великом Градишту, 
Житни трг 4, 12220 Велико Градиште.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
Сјеница

Професор биологије
са 60% радног времена, на одређено 

време, до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове према Закону о раду (’’Сл.гласник 
РС’’бр.24/05 и 61/05,54/09, 32/2013 и 75/2014), 
члану 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (‚‚Сл.гласник РС‚‚ бр. 
72/09,52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16 , 88/17, 
27/18 , 10/19, 6/20 и 129/21). Услови које тре-
ба да испуњава лице за пријем у радни однос: 
да има одговарајуће образовање (чл.8.Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
да има психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном судском пресудом за 
кривична дела предвиђена чланом 139. став 
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1.тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно–васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење из казнене 
евиденције. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити преко телефона 020/741-053.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36313 Карајукића Бунари, Тутинска 131

Стручни сарадник – школски 
психолог

на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова 
предвиђених чланом 24. став 1. Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19-аутен-
тично тумачење) , треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17 и 27/18-др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018-др.закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), као 
и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17, 13/18, 11/19), и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) 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; 2) 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. да кандидат има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
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. држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
босански језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који преузима на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром доставља следећу документацију: 1. ове-
рен препис или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; 2 лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља пре закључења уговора о раду кандидат 
који заснује радни однос по конкурсу; 3. уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из 
чл.139 ст.1 тач.3 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а - не 
старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
копији, 4.уверење о држављанству РС - ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месеци, 
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), 6. доказ о знању српског 
језика као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, -доказ о познавању босанског 
језика као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на босанском језику, канди-
дат доставља у виду потврде или уверења да је 
положио испит из босанског језика по програму 
одговарајуће високо-школске установе. Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе из претходног става, а директор 
школе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду.Тра-
жена документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затворе-
ној коверти на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић 
Тршо”, Тутинска 131, 36313 Карајукића Бунари, 
са назнаком „За конкурс - наставник разредне 
наставе”. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информације: 
062/474-807 (директор школе).

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ПРВА РАДОСТ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Техничар инвестиционог – техничког 
одржавања

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог са функције

УСЛОВИ: средње образовање IV степен било 
ког смера,без обзира на радно искуство; да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, за кривична дела примања и 
давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену копију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверење о одго-
варајућој стручној спреми, дозволу за рад 
васпитача, стручног сарадника – лиценцу (ове-
рена копија), извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија, не старија од шест месеци), 
уверење о држављанству (оверена копија, не 
старија од шест месеци), ако кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском јези-
ку – уверење да је положио испит из српског 
језика методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење да кандидат 
није осуђиван, уверење да се против кандида-
та не води истрага, лекарско уверење о општој 
физичкој и психичкој здравственој способности 
за рад са децом које се доставља након доно-
шења одлуке о избору кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана на 
адресу поштом или лично.

ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

тел. 027/321-113

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, односно до 31.08.2023.године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена 
обука из Интегралног програма обуке за ост-
варивање функционалног образовања одра-
слих, држављанство РС, психичка,физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела прописана из 
чл.139.став1.тачка 3.Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Кандидат доставља:оверену 
фотокопију дипломе,извод рођених,уверење о 
држављанству,уверење о неосуђиваности при-
бавља школа а лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

„БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13

тел. 026/317-490

Оглас објављен 17.08.2022. године, у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место 
референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове у ОМШ „Божидар Трудић” у Сме-
деревској Паланци.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту 
наставник немачког језика може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: - да 
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кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл.140. и чл.142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи за извођење 
наставе и других облика образовно васпитног 
рада из обавезног изборног предмета стра-
ни језик-немачки језик, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром Школи достављају: 1. радну биографију, 2. 
уверење о држављанству, 3. извод из матич-
не књиге рођених, 4. диплома или уверење о 
стеченом образовању, 5. уверење о положеном 
испиту за лиценцу или уверење о положеним 
испитима из психологије, педагогике и мето-
дике од најмање 30 бодова, од којих најмање 
6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва, 6. уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна полицијска управа, 7. кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику 
потребно је да приложе доказ о знању српског 
језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Потребно 
је тражена документа приложити у оригиналу 
или оверене фотокопије (овера не сме бити 
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
неосуђиваности не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уве-
рење о стеченом образовању, оно не сме бити 
старије од 6 месеци Неблаговремене, непотпу-
не пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доне-
ти лично или послати поштом на адресу: ОШ 
„Димитрије Давидовић”, Анте Протића бр.3, 
11300 Смедерево Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Школе, 
телефоном на број: 026/617-376 или емаилом: 
djordjeddskola@gmail.com

СОМБОР

ОШ БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО
25270, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322; 810-342

Наставник физике на мађарском 
наставном језику

са 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139,140,141. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број: 88/2017, 27/18- и др. закон, 
10/19, и 6/2020) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-

ника у основној школи („Службени гласник 
РС”Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13,18 
и 11/19), и то да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140-142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, з 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 утврђено дискриминаторско понашање, да 
има држављанство Р Србије, да зна мађарски 
језик (ако одговарајуће образовање није сте-
чено на језику на којем се остварује образовно 
васпитни рад или је положио мађарски језик по 
програму одговарајуће високе школске устано-
ве).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверну фотокопију), 6. уверење МУП 
-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци ( 
оригинал или оверену фотокопију) – 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 родоскрнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторско понашање, 7. доказ о 
здравственој способности – лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду), 8. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: ОШ ”Братство-Јединство” 
Бездан, ул. Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана се упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које 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 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разгоовора са кандидати-
ма. Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурну комисију” 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара или 
директора школе на телефон 025/810-322, 810-
342.

Наставник немачког језика на 
мађарском наставном језику

са 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139,140,141. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број: 88/2017, 27/18- и др. 
закон, 10/19, и 6/2020) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”Просветни гласник, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13,18 и 11/19), и то да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела 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 родоскрнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, з кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није утврђено дискриминаторско 
понашање, да има држављанство Р Србије, да 
зна мађарски језик (ако одговарајуће образо-
вање није стечено на језику на којем се ост-
варује образовно васпитни рад или је положио 
мађарски језик по програму одговарајуће висо-
ке школске установе).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: ново на 
сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверну фотокопију), 6. уверење МУП 
-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци ( 
оригинал или оверену фотокопију) – 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-
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зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторско понашање, 7. доказ о 
здравственој способности – лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду), 8. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: ОШ ”Братство-Јединство” 
Бездан, ул. Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана се упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које 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 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разгоовора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на Конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или доставити лич-
но у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурну комисију” на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара или директора 
школе на телефон 025/810-322, 810-342.

Наставник немачког језика на 
српском наставном језику

са 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139,140,141. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/18- и др. закон, 10/19, и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”Просветни 
гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13,18 и 11/19), и то да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140-142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела 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 родоскрнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, з кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није утврђено дискриминаторско 
понашање, да има држављанство Р Србије, да 
зна српски језик (ако одговарајуће образовање 
није стечено на језику на којем се остварује 
образовно васпитни рад или је положио српски 

језик по програму одговарајуће високе школске 
установе).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: ново на 
сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверну фотокопију), 6. уверење МУП 
-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци ( 
оригинал или оверену фотокопију) – 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 родоскрнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторско понашање, 7. доказ о 
здравственој способности – лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду), 8. уве-
рену фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: ОШ ”Братство-Јединство” 
Бездан, ул. Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана се упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које 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 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разгоовора са кандидати-
ма. Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурну комисију” 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара или 
директора школе на телефон 025/810-322, 810-
342.

Наставник хемије на мађарском 
наставном језику

на одређено време до престанка 
дужности директора за 20% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139,140,141. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/18- и др. закон, 10/19, и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”Просветни 
гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13,18 и 11/19), и то да 
има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
з 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 
изречену кривичну санкцију и да за њега није 
утврђено дискриминаторско понашање, да има 
држављанство Р Србије, да зна мађарски језик 
(ако одговарајуће образовање није стечено на 
језику на којем се остварује образовно васпит-
ни рад или је положио мађарски језик по про-
граму одговарајуће високе школске установе).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: ново на 
сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверну фотокопију), 6. уверење МУП 
-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци ( 
оригинал или оверену фотокопију) – 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 родоскрнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторско понашање, 7. Доказ о 
здравственој способности – лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду), 8. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: ОШ ”Братство-Јединство” 
Бездан, ул. Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана се упућују на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
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кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разгоовора са кандидати-
ма. Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурну комисију” 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара или 
директора школе на телефон 025/810-322,  
810-342.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/18- и др. закон, 10/19, 
и 6/2020) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ” Братство-је-
динство” Бездан и то: 1). да има одговарајуће 
образовање – завршена основна школа, 2). да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, 3). да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца , као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнуће, за кривична 
дела из 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.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: ново на 
сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – подноси се пре закључења уго-
вора о раду, 4. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци. 5. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверну фотоко-
пију), 6. Уверење МУП -а о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци ( оригинал или оверену 
фотокопију) – да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није утврђено дискри-
минаторско понашање, 7. доказ о здравстве-
ној способности – лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Предата конкур-
сна документација се не враћа. Пријаве слати 
на адресу: ОШ ”Братство-Јединство” Бездан, 

ул. Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана се упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима које врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе. Решење о избору кандидата доноси 
директор школе. Рок за пријављивање на Кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом 
поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурну комисију” на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара или директора школе на теле-
фон 025/810-322, 810-342.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОГЊЕН ПРИЦА“
25274 Колут, Марка Орешковића 1

тел. 025/804-213

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и 
посебне услове на основу члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службенигласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – 
др.закона и 10/2019, 6/2020 и 129/21): 1. да 
има одговарајуће образовање, 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4.да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20,16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, однај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Уколико кандидат нема наведено 
образовање, обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено обра-
зовање и психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Установи кандидат дос-
тавља: пријавни формулар са кратком биогра-
фијом, оригинал или оверену копију дипломе 
(као доказ о одговарајућем образовању), доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона, не старије од шест месеци, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија) – не старије од шест месеци, извод из 

матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија) – не старије од шест месеци, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена копија потврде издата од стра-
не високошколске установе); сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију индекса) или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (ори-
гинал или оверену копију потврде о положе-
ном испиту), доказ о знању српског језика, као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само у колико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2. 
(психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима) кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, на адресу: Основна школа „Огњен 
Прица” Колут, Марка Орешковића 1, са назна-
ком „За конкурс”. Све потребне информације 
можете добити позивом на број телефона: 
025/804-213, код секретара школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА”

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

Васпитач (рад у одељењима на 
српском језику) 

на одређено време (ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана)

2 извршиоца

УСЛОВИ: студије првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више образо-
вање – VI степен стручне спреме – васпитач .

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023 годину до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: у складу са Правилником о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту (Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2019 – у даљем тексту: 
Правилник) послове педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању може 
да обавља лице које има: -стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању - 
зна ромски језик; -савладан програм обуке за 
рад са децом и ученицима ромске националне 
мањине у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту (Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/2019).

Спремачица
на одређено време (ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана)

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: поред горе наведених услова, у рад-
ни однос ради обављања наведених послова, 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1.да има одговарајуће обра-
зовање; 2.да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да није 
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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 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (члан 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
4.да је држављанин Р. Србије; 5.да зна срп-
ски језик и језик на коме се изводи васпитно – 
образовни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (Министарство просвете је поставило: 
* Формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања – http://www.
mpn.gov.rs. Уз одштампан и попуњен пријав-
ни формулар кандидати достављају: 1. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 2. уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци ориги-
нал/оверена копија); 3. за радно место “педа-
гошки асистент” сертификат/ уверење/потврду 
о завршеној обуци за педагошког асистента за 
рад са децом и ученицима ромске националне 
мањине, ако је кандидат поседује – оригинал 
или оверену фотокопију -пријава ће се смат-
рати потпуном и ако кандидат нема савладан 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине, с тим да ће иза-
брани кандидат бити дужан да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни 
однос, у складу са Правилником; 4.уверење из 
казнене евиденције МУП-а – не старија од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
5. уверење надлежног суда – Основног суда 
– не старија од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); 6. доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику; у том случају кандидат доставља писа-
ни доказ – оверену копију дипломе о заврше-
ном средњом, вишем или високом образовању 
на српском језику или уверење високошколске 
установе којим кандидат потврђује да је поло-
жио испит из српског језика, уколико образо-
вање није стечено на српском језику); 7. за 
радно место “Педагошки асистент” доказ о 
знању ромског језика - потврду о познавању 
ромског језика издаје високошколска устано-
ва или Национални савет ромске националне 
мањине на основу положеног стандардизова-
ног теста који израђује Министарство, у скла-
ду са чланом 141. став 8. Закона. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључења уговора о 
раду, у складу са чланом 139. став 3. Закона. 
Пријава која не садржи све тражене документе 
као и пријава која садржи неоверене докумен-
те, сматраће се непотпуном. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве доставље-
не путем е – маил - а неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве се достављају лично или 
поштом, на адресу: Предшколска установа 
„Пчелица” Апатин, Блок 112 бр. 56. Докумен-
тација се доставља у оригиналу или фотоко-
пијама овереним од стране надлежног органа. 
Документи не могу бити старији од 6 (шест) 
месеци од дана објављивања конкурса. Додат-
не информације се могу добити код секретара 
установе – контакт телефон: 025/773-029. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
листу “Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” РУМА
22400 Рума, Партизанска бб.

тел./факс 022/478-408

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил фризер

УСЛОВИ: Радно место: - наставник практичне 
наставе са тенологијом рада за образовни про-
фил фризер, један извршилац, на 100% радног 
времена, на неодређено време. Кандидат тре-
ба да испуњава сагласно чл. 139. 140. и 141. 
став 4. Закона следеће услове: 1. потребно 
одговарајуће образовање за наставника струч-
них предмета у подручју рада личне услуге, 
прописано чланом 3. тачка 9), (4) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада остало 
– личне услуге („Сл.гласник РС – Просветни 
гласник”, бр.4/2022) – у даљем тексту Пра-
вилник о степену и врсти образовања; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична, дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није у 
сладу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик јер се на њему 
остварује обрзовно-васпитни рад. Ови услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Доказ о испуњности 
услова из тачке 2. прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да подне-
су уз пријаву на конкурс: 1.попуњен формулар 
за пријаву на конкурс за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs), 2.оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чланом 140. и 141. став 
4. Закона и Правилником о степену и врсти 
образовања и доказ о радном искуству у стру-
ци ако је прописано; 3.уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 30 дана, 4.уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије 
од 6 месеци, 5.извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 6 месеци, 6.оверену копију доказа 
да зна српски језик (оверена копија сведочан-
ства о завршеној основној школи, дипломе о 
завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском језику или уверење о 
положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе). 
Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду (доставити ново лекарско 
уверење). Напомена: Све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника-нотара. Рок за 
пријављивање од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве поднете по 
истеку овог рока су неблаговремене и као так-

ве неће бити узимане у разматрање. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви докази и који испуња-
вају услове конкурса, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона које које су навели у својим пријава-
ма. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, с тим што ће се кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт адресе, односно контакт телефоне које су 
навели у својим пријавама. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом донети лично или 
слати поштом на адресу Средња стручна шко-
ла „Бранко Радичевић”, Партизанска бб, 22400 
Рума са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број 022/478-408.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана а 
најкасније до 31.08.2023. године

5 извршилаца

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

одсутне запослене са одржавања 
трудноће, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање за васпитача на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне 
студије, специјалистичке струковне студије), 
или студијама у трајању од три године или 
више образовање - доказ: оригинал диплома и 
додатак дипломи или фотокопија оверена код 
јавног бележника; 2) 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – доказ: 
уверење Основног суда и МУП-а; 3) да има 
држављанство Републике Србије – доказ: ори-
гинал уверење не старије од 6 месеци; 4) да 
зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад – доказ: диплома издата на српском 
језику. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику потребно је достави-
ти уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуже 
високошколске установе; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доказ:лекарско уверење. 
Докази о испуњености услова из тачке 1)-4) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
тачке 5) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници министар-
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ства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. уз пријавни формулар доставити и кратку 
биографију.

Медицинска сестра – васпитач
ради замене одсутне запослене преко  

60 дана – до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета, односно  
до 23.01.2024. године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће 
услове: 1)да има средње образовање у трајању 
од четири године смер медицинска сестра-вас-
питач - доказ: оригинал диплома или фотоко-
пија оверена код јавног бележника; 2) 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање – доказ: уверење Основног 
суда и МУП-а; 3) да има држављанство Репу-
блике Србије – доказ: оригинал уверење не 
старије од 6 месеци; 4) да зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад – доказ: 
диплома издата на српском језику. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском јези-
ку потребно је доставити уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуже високошколске устано-
ве; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима – 
доказ:лекарско уверење. Докази о испуњености 
услова из тачке 1)-4) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 5) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. уз пријавни форму-
лар доставити и кратку биографију.

ОСТАЛО: за све кандидате: рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу ПУ “Јелица Станивуковић Шиља”, 
Цара Лазара 39, Шид, или лично у установу 
сваким радним даном од 8-14 часова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Све додатне информације могу се добити на 
телефон: 716-986.

СУБОТИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24210 Бајмок, Трг Маршала Тита 1

Дипломирани економиста 
финансијско-рачуноводствених 

послова

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава усло-
ве за заснивање радног односа из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/20 и 
129/21): 1)да има образовање економске струке 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-

листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2)да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3)да 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; 
4)да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1) и 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду овере-
них фотокопија, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Одштам-
пан формулар са документацијом из тачке 1) 
и 3)-5) кандидати достављају школи у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: ОШ ,,Вук Караџић” Бајмок, Трг Мар-
шала Тита 1, 24210 Бајмок. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Решење 
о избору кандидата доноси директор школе у 
року у осам дана од достављаља образложе-
не листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године односно до 
31.08.2023

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду ( „Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС и 113/17 
), кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање –IV степен стручне спреме, сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента 
прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, тј. завршен про-
грам обуке за педагошког асистента, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није правоснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 

– српски и мађарски језик. Уз пријаву на кон-
курс приложити: биографију, попуњен пријавни 
формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе, оригинал 
или оверену фотокопију документа којим се 
доказује савладан програм обуке за педагош-
ког асистента (уводни модул), уверење из каз-
нене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно 
– васпитни рад у складу са чланом 141.став 7. 
Закона (да је стекло средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму високошколске уста-
нове ), доказ о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати чије су пријаве благовре-
мене, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавању услове за оглашено рад-
но место, упућују се на проверу психофизичких 
способности кандидата 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 адресу у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама ОШ „Хуњади Јанош”, Чанта-
вир, Трг слободе 2., с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефон који су навели у својим пријавама. У 
складу са чланом 155. став 7. Закона, установа 
у поступку избора педагошког асистента при-
бавља мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат подноси пре закључивања уговора о раду. 
Пријава са доказима о испуњавању услова за 
заснивање радног односа за наведено радно 
место, са биографијом, доставити на адресу 
школе: Основна школа „Хуњади Јанош” Чанта-
вир, Трг слободе 2. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, коју издаје Национална служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у секретарија-
ту школе, путем телефона 024/782-025.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Наставник стручних предмета – 
подручје рада електротехника на 

мађарском наставном језику
са 94,71% норме, на одређено време, 

преко 60 дана, а до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Наставник стручних предмета – под-
ручје рада електротехника мора да има једно 
од следећих звања: дипломирани инжењер 
електротехнике, дипломирани инжењер елек-
тронике, дипломирани математичар, смерови: 
програмерски, рачунарства и информатике; 
професор информатике; дипломирани инжењер 
за информационе система,односно дипломира-
ни инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе систе-
ме и технологије, дипломирани инжењер рачу-
нарства; дипломирани математичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, на свим 
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студијским програмима; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, студијски програм 
рачунарске комуникације и претходно завршене 
основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на студијском програ-
му рачунарске мреже и комуникације;,мастер 
математичар, мастер информатичар, мастер 
инжењер информационих техологија, мастер 
инжењер организационих наука (студијски 
програм информациони системи и техологије 
или софтверско инжињерство и рачунарске 
науке), дипломирани математичар-информати-
чар; професор математике и рачунарства, мас-
тер професор предметне наставе, претходно 
завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства на свим сту-
дијским програмима; мастер професор струч-
них предмета, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програмима; 
струковни мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне 
струковне студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програмима; 
струковни мастер инжењер информационих 
технологија и система, претходно завршене 
основне струковне студије у области електро-
технике и рачунарства или претходно завршене 
основне струковне студије у области информа-
ционих технологија и система или претходно 
завршене основне струковне студије у области 
пројектовања и администрирања база подата-
ка и мрежа; струковни мастер инжењер соф-
твера, претходно завршене основне струковне 
студије у области у области електротехнике и 
рачунарства или претходно завршене основне 
струковне студије у области информационих 
технологија и система или претходно завршене 
основне струковне студије у области развоја и 
анализе софтвера и апликација. Лица која су 
стекла академска звања мастер морају имати у 
оквиру завршених студија,положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области Про-
грамирање и најмање један из области Објект-
но орјентисано програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство, што 
даказују потврдом издатом од матичне висо-
кошколске установе.

Наставник стручних предмета – 
подручје рада електротехника 
- техничка документација, на 
мађарском наставном језику

са 35,4% норме), на одређено време, 
преко 60 дана, а до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије,специјалистич-
ке академске студије), студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Наставник стручних предмета – под-
ручје рада електротехника мора да има једно 
од следећих звања: дипломирани инжењер 
електротехнике, дипломирани инжењер елек-
тронике, дипломирани електротехнички 
инжењер, професор електротехнике, дипломи-
рани инжењер електротехнике и рачунарства; 
мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунар-
ства, дипломирани инжењер мехатронике – 
мастер, мастер инжењер мехатронике, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области мехатронике; мастер професор пре-
дметне наставе, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програмима 

или претходно завршене основне академске 
студије у области мехатронике; мастер про-
фесор стручних предмета, претходно заврше-
не основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима или претходно завршене основне 
академске студије у области мехатронике; 
струковни мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основене 
струковне студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програмима.

Наставник мађарског језика и 
књижевности

са нормом од 62 %, на одређено време, 
ради замене запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена(мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије),студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Наставник мађарског језика и књижев-
ности је потребно да има једно од следећих 
звања:`професор,односно дипломирани фило-
лог за мађарски језик и књижевност, мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет,односно профил 
Мађарски језик и књижевност), мастер про-
фесор – мађарски језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Мађарски језик и књи-
жевност), мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

ОСТАЛО: услови за сва занимања: поред 
општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане члановима 139. Закона, и то: има одго-
варајуће образовање (наведено горе), има 
психичку, физичку и здравствену способност, 
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 родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик,односно 
језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. уз пријаву на конкурс кандидати требају 
да приложе: биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, лекарско уве-
рење, којим се доказује психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о неосуђиваности, сход-
но одредбама чл. 154. и 155. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”., број 88/17, 27/2018, 10/2019, 
6/20, 129/21) приликом подношења апликација 
на конкурс за пријем у радни однос у устано-
ви кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос на званичној интернет страни-
ци Министарства и исти доставља установи. 
На основу члана 141. став 7. Закона, посло-
ве наставника или стручног сарадника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по про-

граму одговарајуће високошколске установе. 
Директор доноси одлуку о избору извршилаца 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе конкурсне комисије,а све у складу 
за чл.154 и155 Закона. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу: Средња техничка школа 24300 
Бачка Топола Трг Зорана Ђинђића 10 телефон 
024/714-434. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Оглас објављен 17.8.2022.године у публика-
цији “Послови” број 1000-1001, поништава се 
у целости за радно место Наставник предмет-
не наставе – наставник енглеског језика на 
одређено време ради замене одсутног запосле-
ног, за радно место Наставник предметне наста-
ве – наставник физике, Наставник предметне 
наставе – наставник економске групе предме-
та са радним временом од 70% и Наставник 
предметне наставе – наставник физичког вас-
питања на српском и на мађарском наставном 
језику, због уочене грешке у тексту конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; про-
фесор енглеског језика и књижевности и ита-
лијанског језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, однос-
но на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност; Енглески језик и књижевност; 
Англистика; Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом.

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физи-
чар, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физика, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за примењену физику, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар-истраживач, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани физичар за примењну физику и инфор-
матику, дипломирани физичар – медицинске 
физике, дипломирани професор физике – мас-
тер, дипломирани физичар – мастер, дипло-
мирани физичар – мастер физике – метеоро-
логије, дипломирани физичар – мастер физике 
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– астрономије, дипломирани физичар – мастер 
медицинске физике, дипломирани професор 
физике – хемије – мастер,дипломирани про-
фесор физике – информатике – мастер, дипло-
мирани физичар - професор физике – мастер, 
дипломирани физичар – теоријска и експе-
риментална физика – мастер, дипломирани 
физичар – примењенљ и компјутерска физика 
– мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, мастер физи-
чар,мастер професор физике. Лице из тачке 14 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике. ( приложити оверену копију дипломе 
завршених основних академских студија.

Наставник предметне наставе - 
наставник економске групе предмета

са радним временом од 70 %  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломира-
ни инжењер организације рада; дипломирани 
инжењер за индустријски менаџмент; мастер 
економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области економије.

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања на 
српском и мађарском наставном 

језику
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: 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 - дипломи-
рани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипло-
мирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет - односно 
физичко васпитање).

ОСТАЛО: за сва занимања: кандидат мора да 
испуњава услове за заснивање радног одно-
са прописане чл.139. и чл.140.став 1.Закона 
о основама образовања и васпитања, а то су: 
одговарајуће образовање : за наставнике пре-
дметне наставе потребно високо образовање у 
складу са чл. 140. став 1.Закона, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године ,да има пси-
хичку, 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 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, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад 
у Техничкој школи ,,Иван Сарић“ у Суботици 
остварује се на српском и мађарском настав-
ном језику. Кандидат је дужан да уз попуње-
ни пријавни формулар , који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију 
доказа о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице 
није осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, оверену копију доказа да 
зна српски и мађарски језик, ( оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском/мађарском 
језику или уверење о положеном испиту из 
српског/мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе) - за радна мес-
та на којима се настава изводи на мађарском 
језику, оверену копију дипломе средње шко-
ле, специјалистичког испита односно основних 
академских студија или одговарајуће потвр-
де или решења за она радна места где је то 
посебно назначено, биографију са прегледом 
радних ангажовања. Уколико је кандидат сте-
као одговарајуће високо образовање из члана 
140. став 1. Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа, доставио 
и доказ да зна српски језик. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након 
психолошке процене конкурсна комисија оба-
виће разговор са кандидатима који се налазе 
на листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос након чега се доноси 
решење о избору кандидата. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима пре закључења уговора о раду. 
Копије доказа које се подносе при конкури-
сању мора да буду оверене од стране надлеж-
ног органа,у супротном, неће се узети у раз-
матрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на адресу: Техничка школа,, Иван Сарић“ Трг 
Лазара Нешића 9, 24000 Суботица (са назнаком 
,,Конкурс за радно место“). Информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 024/555-
221. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у листу “Послови”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167

тел. :024/711-234
e-mail: psdirektor@gmail.com

Конкурс објављен 17.08.2022. у публикацији 
“Послови” исправља се у делу који у опису рад-
ног места где се поред IV степен економског 
смера додаје реч или гимназија. У осталом делу 
конкурса текст се не мења.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник практичне наставе – 
наставник стручних предмета у 

подручју рада саобраћај у области 
железнички саобраћај

са 30% радног времена на одређено 
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно, дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; инжењер саобраћаја, 
железнички смер; саобраћајно - транспорт-
ни техничар - специјалиста; мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, однос-
но модулу железнички саобраћај и транспорт; 
дипломирани инжењер саобраћаја, заврше-
не основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу железнички саобраћај и 
транспорт; специјалиста струковни инжењер 
железничког саобраћаја, претходно завршене 
основне струковне студије на студијском про-
граму, односно модулу железнички саобраћај; 
струковни инжењер железничког саобраћаја, 
завршене основне струковне студије на сту-
дијском програму, односно модулу железнички 
саобраћај.

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл.139. и 
чл.140.став 1.Закона о основама образовања и 
васпитања, а то су: одговарајуће образовање 
: за наставнике предметне наставе потребно 
високо образовање у складу са чл. 140. став 
1.Закона, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), 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 
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, држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни 
рад у Техничкој школи Иван Сарић“ у Суботици 
остварује се на српском и мађарском настав-
ном језику. Кандидат је дужан да уз попуње-
ни пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију 
доказа о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице 
није осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, оверену копију доказа да 
зна српски и мађарски језик, (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском / мађарском 
језику или уверење о положеном испиту из 
српског/мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе) –з а радна мес-
та на којима се настава изводи на мађарском 
језику, оверену копију дипломе средње школе, 
специјалистичког испита односно основних ака-
демских студија или одговарајуће потврде или 
решења за она радна места где је то посебно 
назначено, биографију са прегледом радних 
ангажовања. Уколико је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање из члана 140. став 
1. Закона на српском језику , сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик.Кандидати који испуњавају 
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услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор 
са кандидатима који се налазе на листи канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос након чега се доноси решење о избору 
кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду. Копије доказа које 
се подносе при конкурисању мора да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: Техничка школа 
„Иван Сарић “, Трг Лазара Нешића 9, 24000 
Суботица (са назнаком „Конкурс за радно место 
“). Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/555-221. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови”.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе
(место рада издвојено одељење у 

Совљаку)

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из члана 
139. и члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) као и Правилника 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, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22). Члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује услове за 
пријем у радни однос, односно да 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 способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140. став 
1.и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) 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; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- 
Просветни гласник”, број: 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, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22) прописани су степен и 
врста образовања за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада на рад-
ном месту наставник разредне наставе, и то: 
професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: доказ да поседује одгова-
рајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија). Доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, 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 дискри-
минаторно понашање (уверење из МУП-а- не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена 
фотокопија), доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документа-
цију. - У складу са чланом 154. став 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о радном месту на које 
кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријаве са доказима доставити у року 8 дана 

од дана оглашавања у публикацији „Послови”. 
Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јанко Весе-
линовић”, Црна Бара, Миодрага Петровића, 54, 
15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Стручни сарадник – педагог
на одређено време - ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана – до 
повратка запослене са боловања (место 

рада Црна Бара)

УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведе-
но радно место треба да испуњава услове из 
члана 139. и члана 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и Правилни-
ка 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, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22). Члан 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 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) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
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 струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. У складу са чл.142. Закона, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
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кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 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, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22) за рад на радном месту 
стручног сарадника – педагога. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: 1. доказ да поседу-
је одговарајуће образовање (оверену фотоко-
пију дипломе или уверења), 2. доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
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 (уверење из МУП-а- не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија); 3. да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија); 4. доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске установе да је лице положило испит 
из српског језика са методиком оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, 
Миодрага Петровића, 54, 15355 Црна Бара, 
телефон 015/438-260.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„ШАБАЦ”
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583
e-mail: direktor@sredpoljskola.edu.rs

Помоћни наставник за ратарство, 
повртарство и цвећарство

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одго-
варајуће образовање у складу са Правилни-

ком о организацији и систематизацији послова 
у Средњој пољопривредној школи са домом 
ученика -Шабац и има четврти степен стручне 
спреме, односно завршену средњу пољоприв-
редну школу, смер пољопривредни техничар, 
техничар хортикултуре или техничар за пеј-
зажну архитектуру. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да достави: 1) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2) доказ да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију); 3) уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старије од 6 месеци; 4) извод из мати-
чне књиге рођених; 5) доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, који издаје надлежна полицијска упра-
ва, 6) краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима -не 
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, који уђу у ужи избор, вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан у делу „Ново на 
сајту”). Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одшампаним пријавним 
формуларом се достављају на адресу Школе: 
Средња пољопривредна школа са домом учени-
ка Шабац, ул. Војводе Путника 58,15000 Шабац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 015/344–583

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СУНЦОКРЕТИ”

15225 Владимирци, Светог Саве 74
тел. 015/513-286

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
Године, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Изузетно, лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије ), студијама у трајању од три године 
или вишем образовању, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања или давања 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. да зна 
језик на коме се остварује васпитно- образовни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1., 
3., 4. и 5. подноси се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из тачке 2. приликом закључења уговора 
о раду. Директор се бира на период од чети-
ри године. Пријава на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се на адресу Установе, Предшкол-
ска установа „Сунцокрети” Владимирци, Светог 
Саве бр.74, 15225 Владимирци, са назнаком: 
„Конкурс за директора”. Рок за пријављивање 
на конкурс је петнаест дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: преглед кретања у служ-
би са биографским подацима, оверен препис 
/ фотокопију / дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверен препис /фотокопију/ докумен-
та о положеном стручном испиту, уверење о 
држављанству, уверење из надлежне службе 
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора, уверење Осно-
вног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, доказ о знању српског јези-
ка (осим код кандидата који су образовање 
стекли на српском језику), потврду о радном 
стажу на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал), доказ о резултатима стручно – педа-
гошког надзора Установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе), про-
грам рада за време трајања мандата, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе, уколико га кандидат посе-
дује, извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно-педагошком надзору у 
раду кандидата (уколико нема, кандидат дос-
тавља краћу изјаву на околност разлога недос-
тављања извештаја), доказ о својим стручним и 
организационим способностима. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити у Установи и 
преко телефона 015/513-286.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник математике

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у 
радни однос 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 РС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове из чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање 
предвиђено чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21). У погледу врсте образовања кандидат 
треба да испуњава услове из члана 3., тачка 
9. Правилника 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, 
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13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21), односно треба да је: 1) професор мате-
матике, 2) дипломирани математичар, 3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене, 4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, 5) дипломира-
ни математичар - информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) про-
фесор информатике - математике, 9) дипло-
мирани математичар - астроном, 10) дипломи-
рани математичар - примењена математика, 
11) дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), 12) дипломирани информатичар, 13) 
мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике 
и физике,16) мастер професор математике и 
информатике, 17) мастер професор физике и 
математике, 18) мастер професор информатике 
и математике, 19) дипломирани професор мате-
матике - мастер, 20) дипломирани математичар 
- мастер, 21) дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), 22) дипломирани математичар - 
професор математике, 23) дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, 24) дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 25) професор 
хемије - математике, 26) професор географије 
- математике, 27) професор физике - математи-
ке, 28) професор биологије - математике, 29) 
професор математике - теоријско усмерење, 
30) професор математике - теоријски смер, 31) 
дипломирани математичар и информатичар, 32) 
дипломирани математичар – механичар, мастер 
професор предметне наставе, мастер математи-
чар-професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике. Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3. 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), односно да није осуђиван 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 или родоскрвнуће, 
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 зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да подне-
се следећа документа: краћу биографију, доказ 
да има одговарајуће образовање - прописану 
врсту и степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др закони, 10/19, 6/20 и 
129/21),- уверење се прибавља у МУП-у, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 

познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у скла-
ду са чланом 139. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни фолмулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време, до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање; одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања јесте високо 
образовање на студијама другог степена као и 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године , по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2015. године; 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају и следећу потребну докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од б 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
не старији од б месеци или оверена фотокопија 
не старија од б месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом основном образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу; пријава која не садржи доказ о 
положеном испиту за лиценцу неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
лиценцу. Очитану личну карту (фотокопију уко-
лико није чипована). Уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном судском пресудом за 
кривична дела наведена у члану 139.тачка в) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија не старија од б месеци); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова из тачке а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) ове прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-

са, на следећу адресу: Основна школа „Мића 
Станојловић” Коцељева, улица Доситејева 3, 
15220 Коцељева, са назнаком „За конкурс”. 
Документација се може доставити и лично у 
секретаријату школе од 8.00 часова до 13.00 
часова. Телефон за информације: 015/556-390. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. ОШ „Мића Станојловић” као 
руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за 
заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног 
откривања, коришћења или приступа подаци-
ма као и од свих незаконитих облика обраде. 
Решење о избору кандидата по расписаном кон-
курсу ће бити оглашено на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја када постане коначно.

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предиђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији ( 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021). Кандидати морају да испуња-
вају и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 , 10/2019 и 
6/2020); да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивана правоснажном пре-
судом за кривична дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеци , као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривична дела давања и примања 
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 
утврђено дискриминаторно понашање, у скла-
ду са законом; да поседује одговарајуће високо 
образовање и то: на студијама другог степена ( 
мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије и специјалистичке струковне студије) , по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.9.2005. или образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.9.2005. године; да испуњава услове 
из члана 142. став. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има образовање 
из психолошких педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Еврпоским системом преноса 
бодова (сматраће се да кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит има обра-
зовање из члана 142.став.1 Закона о основама 
система образовања и васпитања); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима ( доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду; да знају српски језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, 
кандидати достављају: 1) кратку биографију; 
2) оригинал или оверена фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању - канди-
дат који има високо образовање на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија; 3) доказ о посе-
довању држављанстава Републике Србије), 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству( не старије од 6 месеци ; 4) 
извод из матичне књиге рођених; 5) оригинал 
или оверена фотокопија потврде или уверења 
високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије или потврду, однос-
но уверење високошколске установе да канди-
дат испуњава услове из члана 142.ст.2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
наставник је обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 6) уверење о неосуђиваности кан-
дидата за наведена кривична дела утврђена 
чланом 139. ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ ( Уверење из 
МУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); 7) доказ да кандидат није 
под истрагом уверење из суда да против канди-
дата није спроведена истрага, нити кривични 
поступак ( оригинал или оверена фотокопију , 
не старија од 6 месеца); 8) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Образац пријавног формулара кандидати пре-
узимају са сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацију „Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити на 
адресу школе: Гимназија „Јосиф Панчић”, Вука 
Караџића .32; 31250 Бајина Башта или непо-
средно у секретаријату школе, са назнаком „ За 
конкурс”. Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити код секретара 
школе и преко телефона :031/865-665.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Педагошки асистент за децу и 
ученике ромске националности

са 51,4% радног времена, на одређено 
време, до краја школске 2022/23 године

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију и ЦВ ( 
радна биографија) у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у недељном листу “ Послови” при Нацио-
налној служби запошљавања ( нсз). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора Школе. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа прописаних 
чланом 24.став 1. Закона о раду ( “ Сл. глас-
ник РС”, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17- Одлука УС РС, 113/17 И 95/18- аутен-
тично тумачење), пријављени кандидати треба 
да испуњавају и услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
( “ Сл. гласник РС”, БР. 88/2017, 27/2018- др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21). А) Кандидат 
пријављен за радно место педагошког асистен-
та за децу и ученике ромске националности 

мора да има одговарајуће образовање пред-
виђене Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту ( “ Сл. Гласник РС”, БР. 
87/19, даље: Правилник), односно да има сте-
чено средње образовање у четворогодишњем 
трајању, да зна ромски језик и има савладан 
програм обуке у складу са овим Правилником. 
У поступку избора педагошког асистента при-
бавља се мишљење надлежног органа једини-
це локалне самоуправе. Б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. В) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од њамање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 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 уа које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Г) има 
држављанство Републике Србије. Д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачке а) в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Документација се доставља у оригинали-
ма не старијим од шест месеци или у овереним 
фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве , 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом, неће се разматрати. Пријаве доста-
вити на адресу: ОШ “Петар Лековић” Пожега, 
Петра Лековића 1, 31210 Пожега са назнаком 
“Пријава за конкурс за радно место педагошког 
асистента на одређено време”. Информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона:
031/811-176.

ВАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА 
„ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора шко-
ле може се пријавити кандидат који испуњава 
услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да је стекао одговарајуће образовање: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
или студијама 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 падагошких наука, уз чега мора да 
има 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; 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ђацима и ученицима; 4. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. 
да кандидат има поседује дозволу за рад поло-
жен стручни испит за наставника; 8. да канди-
дат поседује уверење о положеном стручном 
испиту за директора (лиценцу за директора); 
9. најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Приликом 
пријављивања потребно је доставити следеће: 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђиван по основама из 
члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровеђењу истраге; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) ако га кандидат поседује; за кандидате који 
су предходно обављали дужност директора 
школе, доказ о резултатима стручно-падагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања; оверен препис или овверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу; потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања; радну био-
графију; оквирни план рада за време мандата. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду, а доказ да канди-
дат није осуђиван за горе наведена дела при-
бавља школа по службеној дужности. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адресу 
школе са назнаком “Конкурс за директора” или 
лично у школи радним данима. Ближа оба-
вештења се могу добити од секретара школе 
путем телефона: 014/3445-173 радним данима 
од 08.00 до 13.00 часова.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи (клавир)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
законом кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
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вања и васпитања и услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: 
одштампан и попуњен формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о знању срп-
ског језика; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи (флаута)

на одређено време ради замене  
одсутне запослене

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
законом кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: 
одштампан и попуњен формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о знању срп-
ског језика; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи (упоредни клавир)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
законом кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада култура, уметност 
и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: 
одштампан и попуњен формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о знању срп-
ског језика; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА” БОЖИЦА

17537 Божица
тел. 064/8115-999

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 44,44% радног 

времена, ради замене привремено 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма; извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-

ду са законом. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве треба послати на адресу: Основна шко-
ла „Свети Сава” Божица, с. Божица бб., 17537 
Божица. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара Школе и преко телефона 
064/8115-999.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА”

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб.
тел. 017/473-333, 017/473-658

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
- ради замене лица док се налази на 
коришћењу породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана ради 
замене лица док се налази на боловању

Васпитач
на одређено време до краја школске 

2022/2023 године до 31.08.2023. године 
у објекту на терену у Сувој Морави

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023 године до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: за васпитача. Кандидат треба да 
испуњава услове за пријем у радни однос из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1) Одговарајуће 
образовање за васпитаче, високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије) и специјалис-
тичке струковне студије по прописима који су 
уређивали високо образовање у периоду од 10. 
септембра 2005. године до 07. октобра 2017. 
године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године,по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; 2) да кандидат има психич-
ку,физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује вас-
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питно-образовни рад. Услови: За педагошког 
асистента: Послове педагошког асистента за 
децу ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању може обавља-
ти лице које има стечено средње образовање 
у четворогодишњем трајању, зна ромски језик 
и има савладан програм обуке за педагошког 
асистента у складу са Правилником о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту. Уз 
пријаву доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције министарства унутрашњих 
послова не старије од шест месеци; уверење 
о положеном испиту за лиценцу; оверен пре-
пис или фотокопија сертификата о завршеном 
програму обуке за Педагошког асистента за 
рад са децом и ученицима ромске национално-
сти. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи, као и кратку биографију 
(ЦВ). Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
законских услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава, а затим се кандидати у року 
од осам дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дана 
када му конкурсна комисија, после обављеног 
разговора са кандидатима, достави образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
по конкурсу. Лице које буде изабрано по кон-
курсу дужно је да приложи лекарско уверење 
о здравственој способности, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Својеручно потписане пријаве са потребном 
документацијом треба доставити поштом или 
лично предати на адресу: Предшколска уста-
нова „Пчелица” Владичин Хан, улица Ратка 
Павловића 1б, 17510 Владичин Хан, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Прија-
вом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Кандидати који 
не буду изабрани, документацију могу преузе-
ти код секретара установе, на горе наведеној 
адреси. Контакт телефон установе: 017/473-333 
или 017/473-658.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17526 Доњи Стајевац, Петра и Павла 12
тел. 069/2560-580

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чланом 122., 
139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл.гласник 
Р.Србије”, бр.88/17, 27/18 – др.закон, 6/2020 
и 129/2021.) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагоских 

наука или интердисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне,односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у 
трајању од 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.септембра 2005 
године, да испуњава услове за наставнике те 
врсте школе и подручје рада, за педагога и 
психолога, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично делопримање 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 држевљан-
ство Републике Србије, да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника,васпитача и стручног 
сарадника, савладана обука и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директорадужан 
је да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужности), најмање осам годи-
не рада у установи на пословима васпитања 
и образовања,након стеченог одговарајућег 
образовања, да зна језик на коме се оства-
рује образовно – васпитни рад (српски језик). 
Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора и раду 
кандидата (извештај просветног саветника), 
као доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања. Уз 
пријаву доставити: 1) уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); 2) извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); 3) диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверен 
препис или оверена фотокопија); 4) уверење 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверен препис 
или оверена фотокопија); 5) потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6) радну биографију; 7) уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 8) доказ о знању српс-
ког језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); 9) лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима ( не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); 10) уверење о положеном испиту 
за директора установе (оригинал или овере-
ни препис или оверена фотокопија) - пријава 
која не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит); 
11) уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци) доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве доставити непосредно или путем поште на 
адресу школе са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Педагошки асистент
на одређено време, до краја  

школске 2022/23. године, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20 и 
129/21) односно: да има стечено средње обра-
зовање (IV степен стручне спреме) и да посе-
дује уверење о савладаном програму обуке за 
педагошког асистента (уводни модул), у скла-
ду са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/19);- да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма;-да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;-да има држављанство Републике 
Србије; - да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно – васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе, у 
оригиналу или у овереном препису или ове-
реној фотокопији, следећу документацију: - 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, сведочанство 
о завршеном средњем образовању (оригинал 
или оверена копија), уверење о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента (увод-
ни модул) - (оригинал или оверена копија), уве-
рење из казнене евиденције МУП- а да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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 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 - не старије од 6 месеци дана у 
односу на дан истека конкурса -доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Конкурс 
спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
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испуњавали услове конкурса и буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празни-
ка, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
у прилогу садржи све прилоге којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у скла-
ду са Законом и овим конкурсом. Пријаве под-
носити на адресу (са назнаком „За конкурс”): 
Основна школа „Бранко Радичевић” Владичин 
Хан, Боре Станковића 40, 17510 Владичин Хан. 
Контакт телефон: 017/474-807.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12

тел. 017/431-992, 400-835

Професор рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: У складу са Закључком Владине 
Комисије РС за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
2663/2022. год. Гимназији “Бора Станковић” 
у Врању је достављен 16.08.2022. године. 
Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
, бр. 88/2017 и 27/2018 и 6/20–даље Закон и 
129/2021) и важећим 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, 13/2018) и то да има високо 
образовање стечено на студијама дргог степена 
– мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и 
то: 1) студије другог степена из области 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 степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне 
, односно стручне области педагошких наука, 
уз завршене студије другог степена-мастер 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005 године; да има 
психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима ; да није осуђи-

ван правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању најмање од 3 месеца , као и кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица , запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 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 утврђено дискриминаторско понашање, у 
смислу члана 139 . став 1. тачка 3. Закона; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик, на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
пријавном формулару који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете , науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација , однос-
но докази о испуњености услова за избор кан-
дидата и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе ); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 
1. тачка 1. и тачка 3. Закона и да за њега није 
у складу са законом , утврђено дискриминатор-
ско понашање (потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС, Основног 
и Вишег суда , не старије од 30 дана); доказ 
да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење не старије од шест месеци ) 
доказ о познавању српског језика , као јези-
ка на коме се остварује образовно васпитни 
рад-доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уве-
рење или други документ којим се доказује да 
је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе ). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање , и то 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу, фотокопија или ориги-
нал) и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидату. 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, 
док се потпуном пријавом сматра пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу 
са Законом и овим конкурсом. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање . Пријава се може поднети у просторија-
ма школе или предати препорученом поштом, 
на адресу: Гимназија „Бора Станковић”, Парти-
занска 12 17500 Врање, са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број: 017/431-992 или 
017/400-835.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Андрагошки асистент
на одређено време најдуже до 

31.08.2023.године

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 

24.Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139. и 140. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно: 
да има одговарајуће образовање према Правил-
нику о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС “, број 87/19): 
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, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злост-
ваљање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 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 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе, у оригиналу или 
у овереном препису или овереној фотокопији, 
следећу документацију: Извод из матичне књи-
ге рођених – не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса, уверење о држављан-
ству Републике Србије- не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању 
из области образовања према Правилнику о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту. Уверење из казнене евиденције МУП-а 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злоствљање 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 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику или су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће школ-
ске установе, Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Конкурс спрово-
ди Комисија коју именује директор у складу са 
законом. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолош-
ку 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 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1002-1003 | 31.08.2022.96

ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која у прилогу садржи све 
прилоге којима кандидат доказује да испуња-
ва услове за избор у складу са Законом и овим 
конкурсом.

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825

Спремачица - чистачица

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
спремачице - чистачице може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање (завршену основну школу - први степен 
стручне спреме) 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс и пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Р. Србије кандидати су 
дужни да приложе и одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
( не старији од 6 месеци), оригинал уверења 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). 
Место рада: Гимназија „Јован Скерлић” у Вла-
дичином Хану, Моше Пијаде 21 Рок за подно-
шење пријаве: 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови.” Ближе инфор-
мације могу се добити од секретара школе на 
телефон 017/474- 825 Адреса на коју се подно-
се пријаве: Гимназија „Јован Скерлић” Влади-
чин Хан, Моше Пијаде 21, лично или поштом у 
затвореној коверти са назнаком„ За конкурсну 
комисију” Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Р. Србије а потребну документацију заједно са 
одштампаним, попуњеним и потписаним фор-
муларом достављају школи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 

139. Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, у року од 
8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима не старије од 6 месеци.

ВРШАЦ

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
26300 Вршац, Школски трг 3

Андрагошки асистент
на одређено време – за школску 

2022/2023. годину

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од 
4 године; савладан програм обуке за андрагош-
ког асистента прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
знање српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања и давања мита, за кривична 
дела из кривичних дела против полне слободе 
, против правног саобраћаја и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање. Пожељно је искуство у раду са уче-
ницима из осетљивих друштвених група. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs; кратку 
биографију; фотокопију личне карте; уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених; диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; документ којим 
се доказује савладан програм обуке за андра-
гошког асистента (уводни модул); Потврду од 
некажњавању од надлежне Полицијске управе 
(не старије од 6 месеца од објављивања кон-
курса). Сва документа прилажу се у оригиналу 
или овереном препису. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање. 
Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве послати на 
адресу: ОШ „Паја Јовановић “, Школски трг 3 , 
26300 Вршац. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 013/839-853 .

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139. и 

чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1.да има одго-
варајуће образовање, за наставника стручне 
школе и подручја рада, педагога или психоло-
га школе, у смислу чл. 140. ст. 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
које је стекло: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије 
) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) 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, са завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, - на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005.
год, 2.да има најмање осам година рада у уста-
нови, на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
3.да има дозволу за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника - лиценцу; 4. да има 
похађани прописан програм обуке и положен 
испит за директора установе а кандидат који 
нема положен испит у обавези да у законском 
року положи испит за директора - две године 
од дана ступања на дужност); 5. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
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; 7. 
да има држављанство Републике Србије; 8. а 
зна српски језик на којем се у школи остварује 
образовно-васпитни рад (потврда о положе-
ном испиту, за кандидате који су образовање 
стекли на другом језику). Пријава на конкурс 
достава се на пријавном формулару који се пре-
узима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја.Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: 1)извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 2)доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, у оригиналу или оверена 
фотокопија); 3) доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела предвиђена чл. 139. ст. 1. тач. 3) 
ЗОСОВ-а (потврду надлежне полицијске упра-
ве не старије од 6 месеци); 4) доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из чл.139.став 1.тачка 3.Закона 
(уверења основног и вишег суда – не старија 
од 6 месеци); 5) оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; кандидат 
који има образовање из чл.140 став 1.тачка 
1. подтачка 2) подноси и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групу предмета, 6) 
оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
7) доказ о положеном испиту за директора или 
писана изјава да испит не поседује; 8) потврду 
о радном стажу у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; 9) ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора установе, 
дужан је да достави резултате стручно-педа-
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гошког надзора и оцену спољашњег вредно-
вања; 10 )радна биографија и предлог програ-
ма рада школе за време мандата. Напомена: 
а) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, доставља се пре закључења 
уговора о раду на одређено време односно пре 
ступања на дужност директора; б) документа-
ција без доказа о положеном испиту за дирек-
тора сматраће се потпуном а изабрани канди-
дат биће у обавези да у року од две године од 
ступања на дужност положи испит за директора 
установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или пре-
дати препорученом поштом на адресу Техничка 
школа, Карађорђева 52, 19350 Књажевац, са 
назнаком „Конкурс за избор директора - за кон-
курсну комисију“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Примље-
на конкурсна документација се не враћа кан-
дидатима. О резултатима конкурса кандидати 
ће бити обавештени након пријема решења 
о именовању директора од стране Министра 
просвете, науке и технолошког развоја. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона 019/730-350.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊЕ ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 Сечањ, Гимназијска 2

Наставник физике
са 63% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физи-
ка; дипломирани физичар за општу физику; 
дипломирани физичар за примењену физику; 
професор физике за средњу школу; дипло-
мирани физичар - истраживач; дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар 
- медицинске физике; дипломирани професор 
физике - мастер; дипломирани физичар - мас-
тер; дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије; дипломирани физичар - мас-
тер физике - астрономије; дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике; дипломирани 
професор физике - хемије - мастер; дипломи-
рани професор физике-информатике - мас-
тер; дипломирани физичар - професор физике 
- мастер; дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер; дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; мастер физи-
чар; мастер професор физике.

Остали услови: да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: 1. овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи, 2. 
уверење о држављанству РС, 3. звод из матич-
не књиге рођених, 4. уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из одељка Остали 

услови, 5. Биографија, 6. попуњену пријаву 
скинуту са сајта Министрства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у одељку ново на 
сајту. Пријаве слати на адресу школе: СШ „Вук 
Караџић” 23240 Сечањ Гимназијска 2 тел. 023/ 
3841-035 са назнаком „За конкурс”.Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу Послови.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да поседује одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то (1) студије другог степена из научне, однос-
но 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 струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најамање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовањедо 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем, 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добра 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 
васпитно-образовни рад. (диплома о стеченом 
образовању на српском језику које се прило-
жи као доказ под тачком 1. сматра се доказом 
о знању српског језика под овом тачком 5). Уз 
пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу 
документацију (у оргиналу или оверену фото-
копију): 1. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), 2. потписану радну биографију, 
3. очитану личну карту (или фотокопију, ако 
је лична карта без чипа), 4. оригинал/оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. доку-
мент о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (уколико кандидат исту посе-
дује) – оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци, 6. оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству- не старије од 6 месеци, 7. ори-
гинал/оверену копију Извода из матичне књи-
ге рођених – не старије од 6 месеци, 8. ориги-
нал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
издату од стране МУП-а- не старије од 6 месе-

ци. Рок за подношење пријаве 15 дана од дана 
објављивања огласа у Публикцији Националне 
служе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са при-
ложеним, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе на својим 
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
кратком биографијом и потребном документа-
цијом доставити на следећу адресу: Предшкол-
ска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше 
Томића 1, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Спремачица

УСЛОВИ: За попуну радног места спремачице, 
и то: поред општих услова утврђених Законом, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има завршену основну школу, 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добра заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) Да зна српски језик 
на коме се остварује васпитно образовни рад 
(диплома о стеченом образовању на српском 
језику које се приложи као доказ под тачком 1. 
сматра се доказом о знању српског језика под 
овом тачком 5), Уз пријаву на конкурс, кандидат 
прилаже следећу документацију (у оргиналу 
или оверену фотокопију): 1. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), 2. потписану радну 
биографију, 3. очитану личну карту ( или фото-
копију, ако је лична карта без чипа), 4. орги-
нал/оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, 5. оргинал/оверену копију уверења о 
држављанству- не старије од 6 месеци, 6. орги-
нал/оверену копију Извода из матичне књиге 
рођених – не старије од 6 месеци, 7. ориги-
нал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
издату од стране МУП-а- не старије од 6 месе-
ци. Рок за подношење пријаве 15 дана од дана 
објављивања огласа у Публикцији Националне 
служе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са при-
ложеним, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт адресе на својим 
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
кратком биографијом и потребном документа-
цијом доставити на следећу адресу: Предшкол-
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ска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше 
Томића 1, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ЖИТИШТЕ
тел. 023/3822-225

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл.139 и 140 Закона 
о основама система образовања и то: 1. Има 
одговарајуће образовање-лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. Има држављанство 
Републике Србије; 5. Зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан попуњени пријавни 
формулар треба да доставе: а) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; б) уверење издато од МУП-а 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; в) доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
кандидати треба да приложе уколико одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку ( оверену фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању на српском језику, 
а уколико образовање није стечено на српском 
језику потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму те висо-
кошколске установе); г) уверење о држављан-
ству Републике Србије(оригинал или оверена 
копија); д) извод из матичне књиге рођених(о-

ригинал или оверена копија); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс са комплетном документа-
цијом доставља се лично или поштом на адресу 
Предшколска установа „Десанка Максимовић” 
Житиште, Иве Лоле Рибара 4, 23210 Житиште, 
са назнаком „За конкурс” - за васпитача. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон бр. 023/3822-225.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

www.tfzr.uns.ac.rs
тел.023/550-515; факс: 023/550-520

Секретар факултета
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: високо образовање из области 
правне струке; завршене основне академске 
студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
по пропису који уређује високо образовање до 
10.09.2005.год.-правне струке; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2002.године-правне струке; знање рада на 
рачунару; радно искуство у трајању од најмање 
три године. Кандидати су дужни да доставе 
пријаву са биографским и подацима о кретању 
у служби, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном стручном називу, оверену фотокопију радне 
књижице или потврду послодавца о оствареном 
радном искуству у струци,одштампану личну 
карту. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати су дужни да своје 
пријаве на конкурс са прилозима доставе у року 
од 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом се 
подносе на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин” 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб. 
Контакт телефон: 023/550-515.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840, 023/536-376, 023/531-914
e-mail: ppnjzr@gmail.rs

www.ppnjzr.edu.rs

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18- аутен-
тично тумачење ), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона и Правил-
ника и то: а) да има одговарајуће образовање: 
средње стручно образовање, односно да поседу-
је IV степен стручне спреме и савладан програм 
обуке „Интегрални програм обуке за оствари-
вање основног образовања одраслих по моделу 
функционалног основног образовања одраслих”, 
према Правилнику о условима у погледу прос-
тора, опреме, наставних средстава и степена 
и врсте образовања наставника и андрагош-
ких асистената за остваривање наставног пла-
на и програма основног образовања одраслих 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 13/13 и 18/13); б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс учесници конкурса треба да доста-
ве: 1. попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја ( http://www.mpn.
gov.rs); 2. доказ о одговарајућем образовању: а) 
оригинал или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној средњој школи; б) доказ о савлада-
ном програму обуке „Интегрални програм обуке 
за остваривање основног образовања одраслих 
по моделу функционалног основног образовања 
одраслих” (оверена фотокопија), 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 4. доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - оригинал 
или оверена фотокопија; 5. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат,пре закључења уговора о раду. Моле 
се учесници конкурса да уз пријавни формулар 
поднесу и кратку биографију. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање “Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу шко-
ле: Основна школа “Петар Петровић Његош” 
Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или 
поштом са назнаком “За конкурс”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве биће одбачене. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. У року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Комисија образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Решење 
о избору кандидата се, када постане конач-
но, оглашава на званичној интернет страници 
Министарства надлежног за послове просвете. 
Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона:023/563-840.



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


	_GoBack
	_Hlk111023619
	_Hlk112229704
	_Hlk112172206

