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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
11069/2021 од 30. новембра 2021. године; 51 
Број: 112-6045/2022 од 29. јула 2022. године 
и 51 Број: 112-6745/2022 од 30. августа 2022. 
године Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство трговине, туризма и телекомуни-
кација, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор 
за заштиту потрошача,  

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције Београд, 
Одсек за заштиту потрошача

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских 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, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције, Одељење 
тржишне инспекције Лесковац, Одсек 

тржишне инспекције Лесковац
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-

кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денцијe о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских 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, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

3. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције  

Сремска Митровица, Одсек тржишне 
инспекције Сремска Митровица

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских 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, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

4. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције Ужице, 

Одсек тржишне инспекције Ужице
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-

зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учествује 
у изради анализа и извештаја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских 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, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

5. Радно место за аналитичке и 
статистичко-евиденционе послове,  

у звању млађи саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције Шабац,  
Одсек тржишне инспекције Лозница

1 извршилац

Опис послова: Израђује и обједињава 
извештаје о извршеним контролама и другим 
активностима Одсека; прикупља и усаглаша-
ва податке ради израде стручних анализа из 
делокруга рада; води евиденције из делокруга 
Одсека и сачињава одговарајуће статистич-
ке извештаје, информације и дописе; пружа 
стручну помоћ извршиоцима у Одсеку у посло-
вима који се односе на праћење реализације 
планираних активности инспекцијског надзо-
ра; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских 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, најмање 
1 година радног искуства у струци или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место туристички инспектор 
за Рашки, Пећки и Призренски 

управни округ (место рада Нови 
Пазар), у звању саветник

Сектор туристичке инспекције, Одељење 
туристичке инспекције Краљево

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа из 
делокруга рада инспекције и учествује у изради 
анализа и извештаја; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицинских 
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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 основим студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

7. Радно место за стручно-
оперативне и статистичко-

евиденционе послове,  
у звању саветник

Секретаријат министарства, Група за 
опште послове и руковање имовином

1 извршилац

Опис послова: Припрема појединачна акта 
која се односе на интерне процедуре и при-
према решења за прибављање и задуживање 
печатима Министарства; обавља послове који 
се односе на организацију службених путовања 
у земљи и иностранству; израђује, ажурира и 
објављује Информатор о раду Министарства; 
обавља послове који се односе на спровођење 
прописа из области одбране, безбедности и 
здравља на раду и пружања прве помоћи у 
складу са прописима који уређују ту област, 
као и обуку запослених у наведеним областима; 
врши пријем, разврставање и евиденцију ака-
та који садрже тајни податак и носе одређени 
степен тајности, изузев аката који се односе на 
спољну трговину контролисаном робом и с тим 
у вези води посебну евиденцију; води евиден-
ције о распореду основних средстава у послов-
ним просторијама, као и задуживање и разду-
живање запослених са основним средствима, 
води опште евиденције из делокруга Групе и 
с тим у вези израђује одговарајуће извештаје; 
припрема елементе и документацију, неопходну 
за спровођење поступка у складу са прописи-
ма из области сукоба интереса; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III Место рада: 
За радно место под редним бројем 1 и 7: Бео-
град
За радно место под редним бројем 2: Лесковац
За радно место под редним бројем 3: Сремска 
Митровица
За радно место под редним бројем 4: Ужице
За радно место под редним бројем 5: Лозница 
За радно место под редним бројем 6: Нови Пазар 

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са 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 РС – 
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 функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкула-
ције), 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 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 уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о заштити потрошача) – про-
вераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о заштити корисника 
финансијских услуга) – провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4: 
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5: 
• Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно – оперативних посло-
ва – методе анализе и закључивање о стању 
у области – провераваће се путем симулације 
(усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – планска документа, 
прописи и акта из надлежности и организације 
органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму ) – провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму) – провераваће 
се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 7:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско – аналитичких послова 
– прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирање доступних инфор-
мација – провераваће се путем симулације 
(усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада управно – правних послова – 
општи управни поступак – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о државној управи; Уред-
ба о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
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3. Провера понашајних компетенција за 
сва радна места: Понашајне компетенције 
за радна места: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање – листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућим Обрасцима пријава који су за 
свако радно место доступни на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација, Немањина 22-26, Београд.

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).

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

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

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на блогу 
Службе за управљање кадровима (https://kutak.
suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Обра-
зац пријаве”.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном испиту за инспектора (за радна 
места под редним бројем:1, 2, 3, 4 и 6); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
посебном стручном испиту за тржишног инспек-
тора (за радна места под редним бројем: 1, 2, 3 
и 4); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању 

или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском над-
зору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 
– др. закон и 95/18) прописано је да лице на 
пробном раду које је радни однос засновало на 
радном месту инспектора на неодређено време 
и лице које је засновало радни однос на рад-
ном месту инспектора на неодређено време, 
а нема положен испит за инспектора, полаже 
испит за инспектора у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог 
члана Закона прописано је да изузетно, испит 
за инспектора није дужан да полаже инспектор 
који је на дан ступања на снагу овог закона имао 
најмање седам година радног искуства на посло-
вима инспекцијског надзора и испуњава услове 
за обављање послова инспекцијског надзора (за 
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 6). 

Кандидати који немају положен посебан струч-
ни испит за тржишног инспектора примају се на 
рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима 
и на начин прописан Правилником о програму 
и начину полагања посебног стручног испита за 
тржишног инспектора („Службени гласник РС” 
број 59/11) (за радна места под редним бројем 
1, 2, 3 и 4). 

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 општинскоj управи. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број: 18/16 и 95/18) је, између 
осталог, прописано да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Потребно је да учесник конкурса 
у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на адресу Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

IX 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 17.10.2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контак-
те (бројеве телефона или електронске адресе) 
које наведу у својим пријавама, или путем теле-
грама на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација, 
Београд, Немањина 22-26. 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 телефона или 
електронске адресе) које наведу у својим прија-
вама, или путем телеграма на адресу наведену 
у пријави.

X 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.

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

XII Лица које су задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Ивана Пантић, контакт 
телефон  011/3617-896 и Маја Наков, контакт 
телефон 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места ___ 
(назив радног места)”. 

НАПОМЕНE

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, кандидатима су при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступ-
на сва радна места и избор кандидата врши се 
на основу провере компетенција.

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар трговине, туризма и 
телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

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.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

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 места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закљу-
чака Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
5094/2022 од 29. јуна 2022. године и 51 Број: 
112-6076/2022 од 29. јула 2022. године Минис-
тарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство здравља, Београд, Немањина 
22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове из области 
трансплатације органа, разврстано  

у звање саветник
Управа за биомедицину  
Министарства здравља

1 извршилац

Опис посла: Припрема стручне основе за при-
прему предлога прописа за спровођење закона 
којим се уређује трансплантација органа; обез-
беђује и координира дистрибуцију и размену 
органа између здравствених установа у земљи, 
као и са надлежним правним лицима, органи-
ма и организацијама у иностранству; води еви-
денције о размени органа, Јединствени регис-
тар давалаца органа, као и јединствене листе 
чекања по врстама органа; обезбеђује конти-
нуиран и непрекидни проток информација, као 
и њихову доступност овлашћеним здравственим 
радницима; обезбеђује, организује и одржава 
јединствен информациони систем за трансплан-
тацију и овлашћеном здравственом раднику у 
поступку трансплантације додељује шифру за 
добијање одобрења за позивање на податке 
које води; учествује у припремиводича добре 
праксе и стандардних оперативних процеду-
ра за обављање послова узимања, дистрибу-
ције, пресађивања, утврђивања подударности, 
односно типизације ткива, односно трансплан-
тације органа; обавља и друге послове по нало-
гу помоћника директора за послове из области 
трансплантације органа.
 
Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области медицинске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање  

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање 5 година или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни струч-
ни испит и најмање 3 године радног искуства у 
струци као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Пастерова 1.

2. Радно место за послове из области 
трансплатације ћелија и ткива и 
биомедицински потпомогнутог 
оплођења, разврстано у звање 

саветник
Управа за биомедицину  
Министарства здравља

1 извршилац

Опис посла: Припрема стручне основе за при-
прему предлога прописа за спровођење зако-
на којима се уређује трансплантација ћелија 
и ткива, као и биомедицински потпомогнуто 
оплођење; прати и сачињава извештај о раду 
здравствених служби за обављање поступа-
ка биомедицински потпомогнутог оплођења и 
обезбеђује и координира дистрибуцију и разме-
ну ћелија и ткива између дравствених установа 
у земљи, као и са надлежним правним лици-
ма, органима и организацијама у иностранству; 
води Јединствени регистар давалаца ћелија и 
ткива, Републички листу чекања за трансплан-
тацију ћелија и ткива, Јединствени регистар 
донора репродуктивних ћелија, као и податке 
о датим писменим и опозваним пристанцима 
донора и донираним репродуктивним ћелија-
ма; обезбеђује континуиран и непрекидни 
проток информација, као и њихову доступност 
овлашћеним здравственим радницима; обез-
беђује, организује и одржава јединствен инфор-
мациони систем за трансплантацију ћелија 
и ткива, као и биомедицински потпомогнуто 
оплођење и овлашћеном здравственом рад-
нику додељује шифру за добијање одобрења 
за позивање на податке које води; учествује у 
припреми водича добре праксе и стандардних 
оперативних процедура за обављање послова 
узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђи-
вања подударности, односно типизације тки-
ва, односно трансплантације ћелија и ткива 
ћелија и ткива, као и у припреми водича добре 
праксе и стандардних оперативних процедура 
за обављање послова узимања, обраде, дист-
рибуције, и уношења репродуктивних ћелија, 
односно ембриона; припрема сагласности на 
извоз и увоз узорака крви и крвних деривата и 
другог биолошког материјала; прикупља подат-
ке за регистар озбиљних нежељених реакција 
и озбиљних нежељених догађаја из области 
биомедицински потпомогнутог оплођења и 
податке од здравствених установа и приватне 
праксе из области биомедицински потпомогну-
тог оплођења и припрема годишњи извештај 
о активностима из области биомедицински 
потпомогнутог оплођења; припрема извештај 
за Европску комисију из области биомедицин-
ски потпомогнутог оплођења и мишљења о 
испуњености услова за обављање послова из 
области биомедицинске потпомогнуте оплодње; 
обавља и друге послове по налогу помоћника 
директора за послове из области транспланта-
ције ћелија и ткива и биомедицински потпомог-
нутог оплођења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области медицинске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основ-

ним студијама у трајању од најмање 5 година 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање 3 
године радног искуства у струци као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Пастерова 1.

3. Радно место за послове из области 
трансфузијске медицине, разврстано 

у звање саветник
Управа за биомедицину  
Министарства здравља

1 извршилац

Опис посла: Припрема стручне основе за 
припрему предлога прописа за спровођење 
закона којим се уређује трансфузијска меди-
цина; прикупља и анализира документацију у 
поступку издавања, односно одузимања доз-
воле за обављање трансфузијске медицине; 
прати имплементацију система управљања 
квалитетом у трансфузијској медицини; прати 
и анализира одржавање система управљања 
квалитетом у трансфузијској медицини; при-
купља податке за регистар озбиљних нежеле-
них реакција и озбиљних нежељених догађаја 
из области трансфузијске медицине; прикупља 
податке од овлашћених трансфузијских уста-
нова и болничких банака крви и припрема 
годишњи извештај о активностима из области 
трансфузијске медицине; припрема извештај 
за Европску комисију из области трансфузијске 
медицине; даје мишљења о испуњености усло-
ва за обављање послова из области трансфу-
зијске медицине; обавља и друге послове по 
налогу помоћника директора за послове из 
области трансфузијске медицине.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области медицинске науке 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 
5 година или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у струци 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Пастерова 1.

4. Радно место инспектор 
за биомедицину у Групи за 

инспекцијски надзор у области 
биомедицине, разврстано  

у звање саветник
Управа за биомедицину  
Министарства здравља

2 извршиоца

Опис посла: Врши надзор над применом 
закона, других прописа и општих аката, као 
и надзор над спровођењем прописаних мера 
у области биомедицине; решава у управним 
стварима у првостепеном управном поступ-
ку, изриче управне мере и подноси пријаве 
надлежним правосудним органима; контроли-
ше спровођење мера наложених у поступку 
провере квалитета стручног рада; води еви-
денцију здравствених установа, приватне прак-
се, односно других правних лица под надзором; 
сарађује са другим инспекцијским, правосудним 
и другим органима; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
области медицинске науке, стоматолошке науке 
или биолошке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 5 година или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање 3 године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Пастерова 1.

5. Радно место за праћење и 
унапређивање система здравственог 
осигурања и нормативне послове у 
Одсеку за праћење и унапређивање 

система здравственог осигурања 
и нормативне послове у области 
здравственог осигурања, у звању 

самостални саветник
Сектор за здравствено осигурање

1 извршилац

Опис посла: Припрема нацрте закона и подза-
конских аката којима се уређује систем здрав-
ственог осигурања, као и здравствене заштите 
која се пружа осигураним лицима припрема и 
обрађује податке потребне за израду стратеш-
ких планских докумената у области оствари-
вања права из обавезног здравственог осигу-
рања и прати њихово спровођење; учествује у 
припреми, као и вођењу преговора за закљу-
чивање и спровођење међународних споразу-
ма о социјалном осигурању са другим надлеж-
ним државним органим, а припрема извештаје 
за међународне организације у примени кон-
венција и других извора међународног права 
(универзалног и регионалног) у области ост-
варивања здравствене заштите и других права 
из обавезног здравственог осигурања; учест-
вује у изради подзаконских аката из надлеж-
ности министарства, као и Републичког фонда 
за здравствено осигурање; прати и анализи-
ра садржај и обим права из обавезног здрав-
ственог осигурања, као и систем здравстве-
ног осигурања у земљама у окружењу, као и у 
земљама Европске уније; припрема мишљења 
на нацрте закона и других подзаконских аката 
чији су предлагачи други органи државне упра-
ве; сарадђује са Републичким фондом за здрав-
ствено осигурање, факултетима здравствене 
струке, здравственим установама и другим 
надлежним органима и организацијама; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању најмање од четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 5 
година радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место руководилац Групе за 
планирање и припрему пројеката из 
фондова ЕУ и осталих међународних 
извора финансирања и међународну 

сарадњу Одељење за европске 
интеграције, планирање и припрему 
пројеката из фондова ЕУ и осталих 

међународних извора финансирања 
и међународну сарадњу,  

у звању саветник
Сектор за европске интеграције и 

међународну сарадњу
1 извршилац

Опис посла: Руководи, планира и организује 
рад државних службеника у Групи и учест-
вује у планирању и припреми пројеката који 
се финансирају из претприступних фондова 
Европске уније и других међународних изво-
ра финансирања у области здравства; обавља 
активности у вези са обезбеђивањем сред-
става за национално суфинансирање проје-
ката; учествује у оцени приоритета, изради и 
усклађивању прилога за стратешке документе 
и припрема извештаје, информације, презен-
тације и другу документацију у вези с про-
грамирањем пројеката; спроводи правила и 
принципе неопходне за успостављање и одр-
живост децентрализованог система управљања 
средствима ЕУ; припрема међународне угово-
ре, програме и протоколе у области здравства 
и координира, организује и прати спровођење 
активности везаних за сарадњу са Светском 
здравственом организацијом, Здравственом 
мрежом југоисточне Европе, Саветом Европе и 
осталим међународним организацијама и реги-
оналним иницијативама у области здравства; 
прати спровођење обавеза Републике Србије 
по основу чланства у међународним спора-
зумима; припрема информације и прилоге за 
платформу и учествује у раду мешовитих коми-
тета или комисија; координише припрему плат-
фоми за наступ представника Министарства на 
састанцима страна уговорница мултилатерал-
них уговора из области здравства; сарађује са 
међународним здравственим организацијама, 
удружењима и здравственим организацијама и 
установама других земаља и сарађује са хума-
нитарним и другим организацијама; обавља 
остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области политичке науке, организационе науке, 
правне науке или економске науке 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 државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у струци као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом. 

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провераваће се путем теста (пис-
мено), 
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом да рачунару), 
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

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 – дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у ориги-
налу 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.

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови при-
купљање и обраду података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација – провераваће се писмено путем симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
пресађивању људских органа, Закон о људским 
ћелијама и ткивима) провераваће се писмено 
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – из делокруга рада рад-
ног места (Закон о општем управном поступку) 
провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови при-
купљање и обраду података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација – провераваће се писмено путем симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
биомедицински потпомогнутој оплодњи, Закон 
о здравственој заштити) провераваће се писме-
но путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – из делокруга рада рад-
ног места (Закон о општем управном поступку) 
провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови при-
купљање и обраду података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација – провераваће се писмено путем симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
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трансфузијској медицини, Закон о здравственој 
заштити) провераваће се писмено путем симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – из делокруга рада рад-
ног места (Закон о општем управном поступку) 
провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика провераваће се писмено путем 
симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
трансфузијској медицини, Закон о биомедицин-
ски потпомогнутомј оплодњи, Закон о пресађи-
вању људских органа, Закон о људским ћелија-
ма и ткивима, Закон о здравственој заштити) 
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – из делокруга рада рад-
ног места (Закон о општем управном поступку) 
провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови израду 
секторских анализа – провераваће се писмено 
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативе припрему и израду стручних 
мишљења и образложења различитих правних 
аката (нацрта прописа, међународних уговора, 
итд) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
здравственој осигурању) провераваће се пис-
мено путем симулације.

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења – организационо 
понашање, стратегије и канале комуникације – 
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања фондовима ЕУ и 
међународном развојном помоћи – релевантни 
правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи 
на Инструмент за претприступну помоћ као и 
Кохезиону политику ЕУ), ИПА програмирање и 
приоритизација пројектних идеја, писање про-
грамских и пројектних докумената – провера-
ваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа: Закон о 
здравственој заштити – провераваће се писме-
но путем симулације.
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи, акти и про-
цедуре из делокруга радног места – механизми 
координације и извештавања у процесу присту-
пања ЕУ – провераваће се писмено путем симу-
лације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства здравља 
https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/
konkursi.php.

V Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радно место под 
редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5 (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-

гритет) провераваће се путем психометријских 
тестова и путем интервјуа базираном на ком-
петенцијама.
Понашајне компетенције за радно место под 
редним бројем 6 (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, управљање 
људским ресурсима) – провераваће се путем 
психометријских тестова и путем интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Образац 
пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или 
предаје непосредно на писарници Министар-
ства здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Аурелија Бок-
шан, телефон: 011/2656-330.

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

X Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што 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.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти који-

ма се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство). Оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту за 
инспектора (само за радно место под редним 
бријем 4.).

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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

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

Кандидати који не доставе 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 наведе-
ну адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна 
места радни однос се заснива на неодређено 
време. 

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. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. 

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 24.10.2022. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
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просторијама Министарства здравља, Београд, 
Немањина 22-26.

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

XVI 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 
уверења о положеном правосудном испиту.

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

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

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар здравља.

Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и 
на огласној табли, на web страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу e-управе, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

На основу члана 54 и 55 Закона о државним 
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) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-4269/2022 
од 30. маја 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство финансија – Управа за дуван, 
Београдска 70/1, Београд, Врачар. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за правне и 
кадровске послове, у звању саветник 

у Групи за правне и кадровске 
послове, Одељење за управно-правне, 

нормативне и кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачне правне 
актe који се односе на остваривање права, оба-
веза и одговорности државних службеника из 
области радних односа; пружа стручну помоћ 
у поступку вредновања радне успешности 
државних службеника, израђује одговарајућа 
појединачна акта, припрема и води све про-
писане евиденције из области радних односа, 
службеничког система и стручног усаврша-
вања; припрема и израђује нацрт Кадровског 
плана и учествује у припреми предлога акта о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Управи, обавља послове анали-
тичара радних места, обавља све активности 
у поступку попуњавања радних места; прати 
развој каријере државних службеника, припре-
ма и израђује одговарајуће програме стручног 
усавршавања, организује спровођење програ-
ма стручног усавршавања и израђује анализе 
и извештаје о спроведеном програму стручног 
усавршавања; припрема извештаје, информа-
ције и анализе из делокруга свог рада; поступа 
по поднетим приговорима и жалбама из радних 
односа, спроводи активности у оквиру покре-
тања и вођења дисциплинских поступака; при-
према предлоге уговора које закључује Управа 
са другим правним и физичким лицима; обавља 
и друге послове по налогу по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 
три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

2. Радно место за аналитичке и 
евиденционе послове производње, 
обраде, прераде и промета дувана,  

у звању саветник
Група за аналитичке и евиденционе 

послове производње, обраде, прераде 
и промета дувана, Одсек за студијско-

аналитичке и евиденционе послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, евидентира, систе-
матизује и обрађује податке из извештаја прив-
редних субјеката у вези са производњом, обра-
дом, прерадом и прометом (домаће тржиште, 
увоз и извоз) дувана, утврђује и анализира 
релевантне податке и припрема извештаје 
и информације о стању на тржишту у овој 
области; води Евиденциону листу о физичким 
лицима-произвођачима дувана, стара се о без-
бедности и ажурности података из те листе и 
евиденција које води, прати евидентирање 
елемената кооперативних уговора на порталу 
еУправа, у складу са прописаним роковима, 
анализира евидентиране податке и припрема 
извештаје контролним органима у складу са 
релевантним прописима; врши евидентирање 
и обраду извештаја трговаца на мало дуванс-
ким производима; прикупља, систематизује и 
анализира податке о нелегалном промету дува-

на и дуванских производа, припрема извештаје 
и информације; врши упоређивање података о 
производњи и промету дувана са другим еви-
денцијама које се воде у Управи и прати ста-
тистичке податке других органа из ове области; 
прати прописе из области производње и проме-
та дувана и даје смернице и упутства привред-
ним субјектима, којима је та обавеза прописа-
на, за достављање података; обавља и друге 
послове по налогу Руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких, 
техничко-технолошких или природно-мате-
матичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 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.

III Место рада за сва извршилачка радна 
места: Београдска 70/1, Београд, Врачар.

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

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 поступ-
ка може да учествује у провери следеће ком-
петенције у истој или наредној фази изборног 
поступка.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције за 
сва радна места, и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провераваће се путем теста (пис-
мено),
• 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 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару (основе коришћења рачунара, основе 
коришћења интернета, обрада текста и табе-
ларне калкулације), на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који сте прило-
жили уместо провере путем теста.

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 
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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 послови управљања људским 
ресурсима (радно-правни односи у државним 
органима) провераваће се путем симулације 
(усмено);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о дувану) провераваће 
се путем симулације (усмено);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си, акти, процедуре из делокруга радног мес-
та (Закон о платама државних службеника и 
намештеника) провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из релевант-
них извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем симулације 
(усмено);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о дувану, Правилник 
о садржини и начину вођења евиденције про-
извођача, обрађивача и прерађивача дува-
на и Правилник о садржини и начину вођења 
регистара и евиденционих листа о производњи, 
обради, преради и промету дувана, обрађеног 
дувана, прерађеног дувана, односно дуванских 
производа) провераваће се путем симулације 
(усмено);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – технике прикупљања и 
обрада података – напредни Excel провераваће 
се путем симулације (писмено).

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању компетенције – технике прикупљања и 
обрада података – напредни Excel, на траже-
ном нивоу, и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања поменуте компетенције, 
неопходно је да уз пријавни образац достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо провере путем 
писане симулације.

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

3. Понашајне компетенције за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се путем стан-
дардизованог инструмента (писмено) и путем 
интервјуа базираног на компетенцијама (усмено).

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима, интернет презентацији Министарства 
финансија – Управе за дуван или у просторија-
ма Министарства финансија – Управе за дуван, 
Београдска 70/1, Београд, Врачар, у штампаној 
верзији.

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

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

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на блогу 
Службе за управљање кадровима (https://kutak.
suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Обра-
зац пријаве''.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подно-
си решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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 општинскоj управи. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број: 18/16, 95/18 – аут. тума-
чење) је, између осталог, прописано да су органи 

у обавези да по службеној дужности, када је то 
неопходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницама садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Потребно је да учес-
ник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на адресу Министарства финансија – Управе за 
дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 17. октобра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са комисијом 
ће се обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина број 2 (источно крило) и у 
просторијама Министарства финансија – Упра-
ве за дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар. 
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.

X 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.

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

XII Лица која су задужена за давање оба- 
вештења:  Јелена Марковић, телефон 
011/3021-823.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непосред-
но у просторијама Министарства финансија-Уп-
раве за дуван, Београдска 70/1, 11000 Бео-
град, Врачар, са назнаком: „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”. 

НАПОМЕНE

Чланом 9 Закона о државним службеницима 
прописано је да су кандидатима при запошља-
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вању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита 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.

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, 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем Конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за дуван. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства финан-
сија – Управе за дуван www.duvan.gov.rs, на 
интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 
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. 

КРАГУЈЕВАЦ

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА ДОО

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/6811-273

Директор привредног друштва
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање 
из области економских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не; да има најмање једну годину радног стажа у 
струци; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван за кривично дело против прив-
реде, правног саобраћаја и службене дужнос-
ти; да није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница за кривично дело; да није 
члан органа политичке странке односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; да познаје рад на 
рачунару. Докази који се прилажи уз пријаву 
на конкурс: потписана пријава са биографијом 
наводима о досадашњем радном стажу; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; диплома о стучној спреми; испра-
ве којима се доказује радни стаж (потврде, 
решења и други акти из којих се види на ком 
радном месту, са којом стручном спремом и 
ком периоду је стечен радни стаж); уверење 
надлежног органа да кандитат није осуђиван за 
кривично дело против привреде, правног сао-
браћаја и службене дужности (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног суда да се против 

кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела; 
изјава кандидата под кривичном и материјал-
ном одговорношћу да није члан органа поли-
тичке странке односно да му је одређено миро-
вање у вршењу функције у органу политичке 
странке; лекарско уверење о здравственој 
способности. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној копији. Стручна оспособље-
ност, знање и вештине оцењују се у изборном 
поступку који спроводи комисија за спровођење 
поступка именовања директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Агенција за рурал-
ни развој општине Топола”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање”. Пријаве са назнаком „За 
конкурс” се подносе на горе наведену адре-
су. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису проложени сви потребни докази, 
неће бити разматране. Лице задужено за оба-
вештења о јавном конкурсу: Милан Вукићевић, 
тел. 034/6811-273, сваког радног дана од 12 до 
14 часова.

ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Лозница, Карађорђева 2

Начелник
Градске управе града Лозница

на мандатни период од 5 година

Опис послова: Представља и заступа Град-
ску управу; даје упутства и смернице за рад 
унутрашњих организационих јединица у погле-
ду начина извршавања послова и задатака; 
усклађује рад Градске управе и обезбеђује 
њено функционисање као јединственог органа; 
одговара за законитост рада Градске управе; 
решава сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица; доноси појединачна 
правна акта о радним односима запослених у 
Градској управи; врши дисциплинска и дру-
га овлашћења према запосленима у Градској 
управи; решава о изузећу службеног лица у 
Градској управи; стара се о обезбеђивању 
материјалних и других услова за ефикасан рад 
Градске управе; врши и друге послове у складу 
са законом, Статутом града, одлукама Скупшти-
не града, Градског већа и Градоначелника.

Услови: Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање пет 
година радног искуства у струци и познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Општи услови за постављање на положај: да 
је кандидат пунолетан држављанин Републике 
Србије; да кандидат није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу, односну 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде дуж-
ности из радног односа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
познавање закона из области локалне самоу-
праве – Закона о локалној самоуправи, Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, Закона о општем 

управном поступку, Закона о буџетском систе-
му. Проверу стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата утврђиваће у усменом раз-
говору Конкурсна комисија и евентуално стручна 
лица која ће се ангажовати за потребе комисије.

Докази које кандидати прилажу уз при- 
јаву на јавни конкурс: извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), диплома о стеченој 
стручној спреми; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (лице са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
достављају уверење о положеном правосудном 
испиту); уверење да није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци (не старије од 6 месеци); за учеснике 
конкурса који су били у радном односу у држав-
ном органу, односно органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе поред 
наведених доказа потребно је доставити и 
доказ да им раније није престајао радни однос 
у државном органу односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног одно-
са; доказ о радном искуству у струци о најмање 
пет година. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији код јавног бележника, 
односно у Суду, Градској или Општинској упра-
ви (ако су оверени пре 28.02.2017. године).

Садржина пријаве на јавни конкурс: име 
и презиме кандидата; датум и место рођења; 
адреса становања; контакт телефон; краћа био-
графија; подаци о образовању; о врсти и дужи-
ни радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио; подаци о стручном 
усавршавању и посебним вештинама потребним 
за обављање радног места уколико их поседује 
(руковођење, комуникација и сл.). Пријава на 
конкурс мора бити потписана.

Место, дан и време када ће се спроводи-
ти изборни поступак: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, односно положају 
назначене вештине и знања биће проверени у 
просторијама Градске управа града Лозница ул. 
Карађорђева бр. 2. О датуму и времену спро-
вођења изборног поступка кандитати ће бити 
обавештени телефонским путем, путем елек-
тронске поште или поштом, на бројеве и адресе 
које су навели у пријави.

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Зоран Зарић, телефон: 
015/879-257.

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 15 дана од дана објављивања обавештења о 
јавном конкурсу у публикацији „Послови”.

Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Пријаве за јавни конкурс подносе 
се Конкурсној комисији за спровођење јавног 
конкурса за постављање начелника Градске 
управе града Лознице на адресу, Градска упра-
ва града Лозница, Карађорђева 2, лично на 
шалтер писарнице, приземље Градске управе 
или препорученом пошиљком.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, биће одбачене 
закључком Конкурсне комисије. Овај конкурс 
објављује се на званичној интернет страници 
града Лозница, огласној табли Градске управе 
града Лозница и публикацији „Послови”.
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Администрација и управа

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

У ПАНЧЕВУ
Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15

Јавни конкурс објављен 21.09.2022. године, у 
публикацији „Послови” поништава се у целости.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У УБУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Убу, Уб, Улица 3. октобра број 4.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место судијски помоћник – 
судијски сарадник, звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду; израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука; про-
учава правна питања, судску праксу и пра-
вну литературу у једноставнијим предметима; 
врши самостално или уз надзор и по упутстви-
ма судије друге стручне послове, као и друге 
послове по налогу председника Суда.

Услови: стечено високо образовање из 
области правне науке – 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 – дипломирани правник, или 
на специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

2. Радно место уписничар,  
звање референт

Опис послова: води помоћне књиге у скла-
ду са Судским пословником, здружује под-
неске, предмете и остала писмена, разводи 
предмете и ставља клаузулу правоснажности 
на одлуке, води евиденцију примљених, реше-
них, нерешених предмета и евиденцију одлу-
ка које су израђене у року, припрема и износи 
председнику већа предмете у којима је зака-
зана расправа, странкама даје на увид списе и 
наплаћује таксу за издате фотокопије из списа 
предмета, даје усмена и писмена обавештења о 
списима на основу података из уписника, пре-
гледа рокове и предмете који се налазе у еви-
денцији и поступа по наредби судија, израђује 
статистичке извештаје, обавља и друге посло-
ве по налогу председика суда или управитеља 
писарнице.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или технич-
ког смера; најмање две године радног иску-
ства у струци; положен испит за дактилографа 
прве класе, положен државни стручни испити 
потребне компетенције за ово радно место.

3. Радно место записничар,  
звање референт

2 извршиоца

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике на 
суђењима, позиве за рочишта, доставнице и 
повратнице и обавља све послове израде суд-
ских одлука по диктату судије, сачињава списак 
предмета за рочишта и истиче их на огласну 
таблу и улазним вратима суднице, доставља 
извештај са суђења у судску управу уз еви-
денцију начина решавања предмета и ефекти-
вног присуства судија поротника на рочишти-
ма, води рачуна о уредности списа, попуњава 
обрасце, решења о кажњавању сведока, наред-
бе за привођење, решење о исплати трошкова 
сведоцима, вештацима и судијама поротници-
ма, попуњава статистичке листове и поступа 
по наредби судије, врши унос података у елек-
тронској форми у складу са АВП-ом, по потре-
би дежура са судијом ради увиђаја, разводи 
рочишта и друге податке у електронском упис-
нику, обавља и друге послове по налогу судије, 
секретара или председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства у 
струци; положен испит за дактилографа прве а 
или б класе, положен државни стручни испити 
потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције, понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

А) Провера општих функционалних ком-
петенција (за сва радна места): Кандидати-
ма који учествују у изборном поступку за радна 
места вршиће се најпре провера општих функ-
ционалних компетенција и то: 
– из области знања организација и рад држав-
них органа Републике Србије, 
– из области знања и вештина дигитална 
писменост, и
– из области знања и вештина пословна кому-
никација.

Опште функционалне компетенције комисија 
ће проверавати редоследом како је наведено, 
а кандидат који освоји један бод у провери 
одређене компетенције, искључиће се из даљег 
изборног поступка. 
Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одго-
вори) која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Убу (https: //ub.os.sud.rs/). 
Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута.
Компетенција дигитална писменост провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачуна-
ру. Кандидатима ће се поставити задаци слични 
задацима који су објављени на интернет пре-
зентацији Основног суда у Убу. Време за израду 
задатка је 45 минута. У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује одгова-
рајући сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *рад на рачунару), дос-

тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Компетенција Пословна комуникација провера-
ваће се решавањем теста који ће се радити у 
папирној форми. Кандидати тест решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одго-
вора из постављених задатака који ће бити 
слични задацима објављеним на интернет пре-
зентацији Основног суда у Убу. Време за израду 
задатка је 45 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
а укупан број бодова који се могу доделити кан-
дидату износи највише 9 бодова.
Након провере општих фукционалних компе-
тенција кандидатима који не буду искључени 
из даљег изборног поступка вршиће се провера 
посебних функционалних компетенција, која се 
разликује у зависности од радног места за које 
кандидат конкурише.

Б) Провера посебних функционалних 
компетенција: 

За радно место судијски помоћник: 
У изборном поступку кандидатима за радно 
место судијски помоћник провераваће се три 
посебне функционалне компетенције и то: 
1. Из оквира посебне функцоналне компетен-
ције за област рада судска управа провераваће 
се познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност суда, провера ће 
се вршити писаним путем – тестом.
2. Из оквира посебне функционалне компетен-
ције за радно место судијски помоћник про-
вераваће се поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката, 
провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
3. Из оквира посебне функционалне компетен-
ције за радно место судијски помоћник прове-
раваће се поседовање вештина презентације, 
управљања поступком и извештавања у пред-
метима, провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима (коришћење уџбеника, бележака, 
мобилних телефона, преписивање и друго) 
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том 
случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом слу-
чајног избора из базе питања која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Убу. 
Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута. Максима-
лан број бодава на тесту је 15.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту судијски помоћник. Свим кан-
дидатима ће се поставити исти задатак, а време 
за припрему кандидата је 15 минута.

За радно место уписничар: познавање про-
писа: Закон о општем управном поступку, Закон 
о државним службеницима и Судски пословник 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
Посебна функционална компетенција у области 
рада административни послови-познавање 
канцеларијског пословања – провера ће се врши-
ти усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области 
рада судска писарница – знање и вештине пот-
ребе за рад на пословном софтверу за упра-
вљање предметима – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.
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За радно место записничар: познавање про-
писа: Закон о општем управном поступку, Закон 
о државним службеницима и Судски пословник 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
Посебна функционална компетенција у области 
рада административни послови – познавање 
канцеларијског пословања – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандида-
том.
Посебна функционална компетенција у области 
административни послови – познавање метода 
и техника прикупљања, евидфентирања и ажу-
рирања података у базама података – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кан-
дидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима (коришћење уџбеника, бележака, 
мобилних телефона, преписивање и друго) 
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том 
случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом слу-
чајног избора из базе питања која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Убу. 
Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута. Максима-
лан број бодава на тесту је 15.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту уписничар, односно радном 
месту судски извршитељ. Свим кандидатима ће 
се поставити исти задатак, а време за припрему 
кандидата је 15 минута.

НАПОМЕНА: Провера посебних функционал-
них компетенција за сва радна места вршиће 
се горе наведеним редоследом, с тим да се пис-
мена и усмена провера не могу обавити у истом 
дану.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
посебних функционалних компетенција путем 
разговора са кандидатима за сва радна места су 
следећа: аналитичност, систематичност, позна-
вање поступка, метода и техника рада, прециз-
ност и тачност у навођењу подата, јасноћа и 
концизност изнетог закључка.
Максимални број бодова приликом провере 
посебних функционалних компетенција је 20.

В) Провера понашајних компетенција 
(за сва радна места): Након фазе провере 
посебних функционалних компетенција прове-
раваће се понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа, и савесност, посвећеност и 
интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће се 
путем упитника, а испитавање путем упитника 
обавиће дипломирани психолог.

Г) Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата (за сва радна места): Након 
фазе провере понашајних компетенција спро-
вешће се фаза интервјуа са кандидатима, који 
подразумева разговор чланова комисије са кан-
дидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности држав-
них органа. Максималан број бодова који кан-
дидат може добити је 6.

III Врста радног однос и место рада: радни 
однос се заснива на неодређено време. Место 
рада: Основни суд у Убу, Улица 3. октобра 
број4.

IV Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Јавни конкурс 
је оглашен на огласној табли Основног суда у 
Убу, на интернет презентацији Основног суда 
у Убу (https: //ub.os.sud.rs/), на порталу е-упра-
ва, и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање-публикација „Послови”. Јавни конкурс ће 
бити оглашен дана 28.09.2022. године у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава на 
јавни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – публикација 
„Послови”. Последњи дан рока за подношење 
пријава је 06.10.2022године.

V Општи услови за рад на свим радним 
местима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; 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.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Убу (https: //
ub.os.sud.rs/).
Уредно попуњен, одштампан и лично потписан 
Образац пријаве подноси се у затвореној ковер-
ти на адресу Основни суд у Убу, 14210 Уб, ул. 
3. октобра бр. 4, са назнаком: „За јавни кон-
курс – попуњавање извршилачког радног места 
(навести радно место за које се подноси прија-
ва), а може се предати и непосредно на шал-
теру пријема Основног суда у Убу.
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 састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз пријаву: био-
графија са наводима о досадашњем радном 
искуству; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
диплома или уверење којом се потврђује струч-
на спрема; уверење о положеном државном 
испиту за радна места уписничар и записни-
чар уколико кандидати имају положен држав-
ни испит; уверење издато од стране суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); уверење издато 
од стране надлежног органа (МУП-а) да кан-
дидат није осуђиван (не старије од шест месе-
ци); 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; 
за радно место записничар и уписничар потреб-
но је приложити и исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења, 
уговори и други акти из којих се види на којим 
пословим, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство).

Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник 
конкурса опредељује да ли ће сам доставити 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 

орган може да врши увид, 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 о којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
(Образац 1. или 1а) којом се опредељује за јед-
ну од две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Обрасце 1. и 1а. могу 
се преузети на интернет презентацији Осно-
вног суда у Убу у оквиру обавештења о конкур-
су. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
претходно наведене доказе.
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 фото-
копији која је оверена од стране јавног бележ-
ника.

VII Датум и место провере компентенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Основног суда у Убу. Јав-
ни конкурс спровешће конкурсна комисија име-
нованом одлуком председника Основног суда 
у Убу. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази биће 
одбачене од стране конкурсне комисије.
У изборном поступку комисија може да прове-
рава само оне компетенције које су наведене 
у огласу о конкурсу и на начин који је наве-
ден у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму 
и времену провере, бити обавештени на кон-
такте бројева телефона или e-mail адресе које 
су навели у пријави. Кандидати међу којим се 
спроводи изборни поступак обавештавају се о 
томе када почиње изборни поступак најмање 
три дана пре отпочињања изборног поступка, 
о чему се сачињава белешка у конкурсној доку-
ментацији одређеног кандидата. Кандидат који 
се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције обавештава се да је искљу-
чен из даљег тока изборног поступка.

VIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Драган Јанко-
вић, контакт телефон 014/411-315, или у згра-
ди Основног суда у Убу, Улица 3. октобра број 
4, канцеларија број 12 (сваког радног дана у 
периоду од 13.00 до 15.00 часова).

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64. Закона о држав-
ним службеницима за кандидата који први пут 
заснива радни однос у државном органу, оба-
везан је пробни рад у трајању од шест месе-
ци. Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 
Изабрани кандидат који нема положен држав-
ни стручни испит дужан је да исти положи у 
року од 6 месеци од дана пријема односно рас-
поређивања.
Тест и задаци којима се проверавају опште 
функционалне компетенције биће исти за све 
кандидате, без обзира за које радно место су 
поднели пријаве.
Сви појмови који су у овом огласу изражени у 
граматичком мушком роду подразумевају род 
лица на које се односе.
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Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног суда у Убу, огласној табли 
Основног суда у Убу, на порталу е-управа и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места 
може се преузети на званичној интернет пре-
зентацији Основног суда у Убу (https: //ub.os.
sud.rs/).

ЗРЕЊАНИН

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА 

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд.

II Радно место које се попуњава:

Радно место инспектор рада I,  
звање самостални саветник

Одсек инспекције рада Зрењанин, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање, поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама, подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја, води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима, 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту сложенијим стварима, учествује у изра-
ди предлога контролних листи, плана инспек-
цијског надзора и годишњег извештаја о раду, 
прати примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције, израђује анализе и извештаје 
и учествује у припреми предлога иницијатива 
за измене и доношење нових прописа и обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, 
техничко-технолошких наука, природно-матема-
тичких наука или медицинских наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспекторе, радно искуство у 
струци од најмање пет година и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин.

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

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

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

У изборном поступку проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – 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 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

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

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.

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

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају у изборном поступку:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) провераваће се усмено путем 
симулације.
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се усмено путем 
симулације.
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места ( Закон о раду и Закон о безбед-
ности и здрављу на раду) провераваће се усме-
но путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања (http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).

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

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

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Обра-
зац пријаве на конкурс шаље се поштом или 
непосредно на адресу Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места”.

IX Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Олга Пуље-
вић и Љиљана Ђурђевић, тел. 011/3613-490, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

X 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.

XI Датум оглашавања: 28. септембра 2022. 
године.

XII Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је осам дана и почиње да тече 29. 
септембра 2022. године и истиче 06. октобра 
2022. године.

XIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs, на интернет презентацији 
Министарства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања www.minrzs.gov.rs, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26.

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

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

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

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

Сви докази 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 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.
 
XV Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

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

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском над-
зору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 
– др. закон и 95/18) прописано је да лице на 
пробном раду које је радни однос засновало на 
радном месту инспектора на неодређено време 
и лице које је засновало радни однос на рад-
ном месту инспектора на неодређено време, 
а нема положен испит за инспектора, полаже 
испит за инспектора у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог 
члана Закона прописано је да изузетно, испит 
за инспектора није дужан да полаже инспектор 
који је на дан ступања на снагу овог закона 
имао најмање седам година радног искуства на 
пословима инспекцијског надзора и испуњава 
услове за обављање послова инспекцијског 
надзора.

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

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

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 као 
и испит за инспектора није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.

XVII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 17. октобра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени мејлом,телеграмом на адресе или тер-
лефоном које су навели у својим пријавама.

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

Провера посебних функционалних компетен-
ција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно кри-
ло). 

Провера понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2 (источно крило) а интервју са коми-
сијом ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2. (источно кри-
ло).

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 (броје-
ве телефона или e-mail адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту, уверење о 
положеном испиту за инспектора. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, 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. Потребно је 
да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ” БОЧАР
Бочар, Просветна 6

Оглас објављан 21. 09. 2022. године у публи-
кацији Послови (број: 1006) поништава се у 
целости.

Трговина и услуге

DELHAIZE SERBIA DOO
11000 Београд

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 069/3023-655

e-mail: vladan.mirkovic@delhaize.rs

Возач Ц категорије
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Ц категорије, поседовање СРС 
сертификата, тахографска картица.

Комисионар робе
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум основно образовање, спрем-
ност за рад, мотивисан. Обезбеђена обука 
минимум три месеца.

Магационер
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум основно образовање.

ОСТАЛО: уговори се продужавају на сваких 
месец дана. Релокација у Стару Пазову. Додат-
на накнада за релокацију прва четири месеца у 
износу од 100 евра. Обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз.

Национална служба
за запошљавање
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АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
АДВОКАТ БОБАН З. ТРАЈКОВИЋ

17500 Врање 
Саве Ковачевића 44
тел. 064/6629-382

e-mail: advokatbosko@gmail.com

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: дипломирани правник, приправник, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
почетни ниво, радно искуство небитно. Обез-
беђена исхрана. Директно упућивање канди-
дата према договореним терминима за разго-
вор: Врање, Улица Саве Ковачевића број 44, од 
08-16 часова, јављање кандидата на телефон 
064/6629-382. Рок за пријављивање на оглас 
31.10.2022. године.

„ВЕРОПОУЛОС” ДОО
11070 Нови Београд 

Милутина Миланковића 86а

Продавац
на одређено време до 1 месеца

10 извршилаца

Магационер
на одређено време до 1 месеца

5 извршилаца

Месар
на одређено време до 1 месеца

3 извршиоца

Контролор објекта
на одређено време до 1 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно радно искуство. 
Пријаве слати на e-mail: konkurs@veropoulos.rs 
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 
ТАТЈАНА ДАВИНИЋ

26220 Ковин 
Светозара Марковића 3

тел. 013/741-773
e-mail: beleznik.davinic@gmail.com

Дипломирани правник – 
јавнобележнички приправник

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: завршен правни факултет, занимање 
дипломирани правник; познавање рада на 
рачунару. ЦВ са доказом о занимању послати 
имејлом. Конкурс је отворен до попуне.

SCHNEIDER 
AUTO CENTAR DOO

11090 Београд 
Булевар Патријарха Димитрија 1а

тел. 062/336-999
e-mail: office@schneiderautocentar.rs

Контролор на техничком прегледу
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV стручне спреме, машинске или сао-
браћајне школе, рад на рачунару – напредни 
ниво, возачка дозвола, страни језик – почетни 
ниво, радно искуство 12 месеци. Кандидат мора 
да буде обучен да ради у апликацијама везаним 
за посао. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама. 
Кандидати се јављају на контакт тел. 062/336-999 
 и e-mail office@schneiderautocentar.rs

MARKO TRANS CARGO DOO 
BEOGRAD

Београд, Саве Ковачевића 58А
тел. 065/8355-762

e-mail: office@markotc.com

Књиговођа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Од IV до VII нивоа квалификације, 
без обзира на занимање; возачка дозвола Б 
категорије; обавезно радно искуство на књиго-
водственим пословима. Кандидати своју радну 
биографију треба да доставе на e-mail: office@
markotc.com, могу да се јаве лично у просторије 
послодавца у Крагујевцу, Улица Саве Коваче-
вића 58А или могу да се јаве на контакт теле-
фон: 065/8355-762, најкасније до 19.10.2022. 

„ДОМАЋА ТРГОВИНА” ДОО
Раковица

11000 Београд, Патријарха Димитрија 12 д

Продавац
на одређено време, за рад у Новом Саду

30 извршилаца

Јављање кандидата на контакт телефон 
060/6102-595.

„ПОЛИКОЛОР” ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 45

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: основна информатичка обука. Проб-
ни рад. Јављање кандидата на телефон: 064/ 
2713-689.

СТР ПЕТРАШИНОВИЋ – ЂУРИЋ
11000 Београд, Заплањска 71а

тел. 064/3086-664

Трговац

УСЛОВИ: III степен завршене школе без обзира 
на радно искуство. Rад у сменама; обезбеђена 
исхрана. Заинтересовани кандидати, са радним 
биографијама, јављају се директно на адресу 
послодавца или на телефон 064/3086-664.

КОМПАНИЈА ББС 2022 ДОО 
БЕОГРАД

Београд – Раковица, Маричка 9
тел. 065/834-25-38

Продавац брзе хране
радно место је на Вождовцу,  

Бањица, испред ВМА

Продавац у дисконту пића
радно место је на Новом Београду, 

Булевар Арсенија Чарнојевића 95/40

Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
телефон 065/834-25-38.

ГИУГИА ДОО
36000 Краљево, Милана Миловановића 15

тел. 036/5817-125

Административни радник

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме еко-
номског смера. Познавање енглеског језика, 
рад на рачунару (Office), познавање пословне 
коресподенције и документације, возачка доз-
вола Б категорија. 

Радник у производњи и на монтажи 
готових производа

4 извршиоца

УСЛОВИ: столар II или III степен стручне спреме.

УР „НИНА И ДАКИ”
18202 Горња Топоница 
Стевана Синђелића 56

Радник на роштиљу
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен струч-
не спреме; радно искуство минимум 3 месеца. 
Заинтересовани кандидати се јављају на кон-
такт телефон: 063/744-1518.

„CONTO KNJIGOVODSTVO”
21000 Нови Сад

e-mail: contodanijela@conto.rs

Самостални књиговођа

УСЛОВИ: обавезно радно искуство дузе од 60 
месеци. Јављање кандидата на контакт теле-
фон 063/147-66-23 Пријава кандидата на e mail: 
contodanijela@conto.rs

„ДДОР НОВИ САД” АДО 
НОВИ САД

21101 Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина 8

Продавац – саветник за продају 
осигурања

место рада Бела Црква
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: ниво квалификације IV 
степен, средња стручна спрема, без обзира 
на смер; рад на рачунару MS Office – основно 
познавање рада у програмима; возачка дозвола 
– пожељно; пожељно је да кандидат поседује 
претходно искуство у продаји. Додатна знања и 
вештине: добре комуникационе вештине, фоку-
сираност на резултате. Дужина радног време-
на 4-8 сати. Теренски рад. Рок за реализацију 
пријаве до попуне радних места. Пријављивање 
кандидата путем сајта ДДОР, одељак „Посао и 
каријера” оглас „Саветник за продају”.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„САВА СТАНОЈЕВИЋ“

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

Доктор медицине
у кућном лечењу, на одређено време  

од месец дана, због привремено 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијамау трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; возач-
ки испит Б категорију; најмање 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),  
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уверење о положеном стручном испиту, лицен-
цу за рад или решење о упису у комору, доказ 
о радном искуству (уговор о приправничком 
стажу, уговор о раду, потврду о радном искуству 
и сл.), возачка дозвола Б категорије, уверење 
о држављанству (сва документа доставити у 
оригиналу или овереној фотокопији). Додатна 
знања и посебни услови предвиђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља „Др Сава Станојевић” Напомена: 
приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави: уверење надлеж-
ног суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није покренута истрага – не 
старије од 6 месеци, уверења МУП-а да канди-
дат није осуђиван према подацима из казнене 
евиденције овог министарства – не старије од 
6 месеци (сва документа доставити у оригина-
лу или овереној фотокопији), лекарско уверење 
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 доказима о 
испуњености услова огласа достављати поштом 
или лично у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Канди-
дати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података које могу бити важни 
за одлуку о пријему, о чему ће одлучивати в.д. 
директора ДЗ „Др Сава Станојевић. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати ће о одлуци о избору бити обавеште-
ни у року од 30 дана од дана истека рока за 
достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Средње образовање, гимназија, 
средња економска школа или средња прав-
но-биротехничка школа, знање рада на рачуна-
ру. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопија-
ма докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наве-
деној адреси са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли Дома здравља поред писарнице, а 
изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кан-
дидата неће бити враћена. Дом здравља Нови 
Београд, задржава право да не изабере ни јед-
ног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

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

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: поред општих услова, посебни усло-
ви за заснивање радног односа су: основно 

образовање, предност ће имати кандидати са 
радним искуством на истим пословима у здрав-
ственим установама. Заинтересовани кандидати 
подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, диплому о завршеној 
школи, уверења или потврде о радном искуству 
на истим пословима у здравственим установа-
ма, лекарско уверење (подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу). Докази о испуње-
ности услова за заснивање радног односа на 
напред наведено радно место подносе се у 
оригиналу или овереним копијама не старијим 
од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у Одсек за правне и опште 
послове ДЗ Смедеревска Паланка или послати 
на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Кандидати могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних пода-
така, који могу бити важни за одлуку о избо-
ру. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидати-
ма. За све информације можете се обратити на 
телефон 026/319-933.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до повратка 
запосленог, који је одсутан због 

обављања специјализације,  
у Служби опште медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет; на интегрисаним академским сту-
дијима, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца за рад; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Кандидати подносе документа у оригина-
лу или оверене копије не старије од 6 месеци 
и то: пријаву на оглас, биографију са адре-
сом и бројем телефона; диплому о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење 
о положеном стручном испиту; лиценцу или 
решење о упису у одговарајућу комору; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена кандидата); уверење о држављанству 
РС; фотокопију личне карте или ишчитану лич-
ну карту; приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива 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. Кандидати који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. По завршет-
ку огласа предата документа се неће враћати 
кандидатима. Контакт телефон 034/323-087. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Дом здравља Крагујевац, 34000 Кра-
гујевац, Краља Милутина 1.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа, педијатријска 
сестра-техничар; положен стручни испит; 
држављанство Републике Србије. Кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; копију личне 
карте; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверену копију дипломе о заврше-
ној средњој школи; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту. 

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; поло-
жен стручни испит; држављанство Републике 
СрбијеКкандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
копију личне карте; уврење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оверену копију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту. 

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова огла-
са (оверене фотокопије), достављају се на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине
на одређено време од годину дана, 
ради замене запосленог који је на 

специјализацији
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
ССС, положен стручни испит. Уз пријаву на 
оглас доставити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за докторе медицине, лиценцу, извод 
из матичне књиге рођених или извод из мати-
чне књиге венчаних за особе које су мењале 
презиме, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
средствима јавног информисања. Избор између 
кандидата који испуњавају услове огласа извр-
шиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач РС. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виши физиотерапеут
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за 
више физиотерапеуте или висока здравствена 
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школа струковних студија смер за више физи-
отерапеуте, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању вишег физиотерапеута. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фото-
копије дипломе и уверења о положеном струч-
ном испиту) предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној 
адреси са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, а изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем. Послата документа кандидата 
неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд 
задржава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4

тел. 019/544-196

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени 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), 
као и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
у Здравственом центру Неготин и то: висо-
ко образовање стечено на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; основним студијама меди-
цине у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; радно или волонтерско 
искуство у здравственој установи. Као доказ о 
испуњености услова, уз пријаву приложити: 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и e-mail адресом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за доктора медицине; 
оверену фотокопију лиценце за рад издату од 
надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу); фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); уверење 
о држављанству РС; кандидати доказују радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање односно волонтирање) потврдом 
о радном стажу издатом од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно потврдом о волонтерском 
стажу у струци издатом од стране надлежне 
службе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Служба за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Неготин. 
У случају већег броја пријављених кандида-
та, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијања додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о избору. Коначни резултати конкурса 

биће објављени на сајту Здравственог центра 
Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице).Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријаве са доказима 
доставити у затвореној коверти лично у Упра-
ви Здравственог центра Неготин или поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос – доктор меди-
цине”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. По завршеном конкурсу кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
019/544-196.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16

1. Доктор медицине специјалиста
у клиничко-биохемијској, хематолошкој 

дијагностици и имунолошкој 
дијагностици

Опис посла: oбавља послове лабораторијске 
дијагностике за коју је специјализован, о чему 
сачињава извештај, верификација резулта-
та испитивања параметара који су обухваће-
ни лабораторијским активностима, однос-
но извештаја о испитивању, организовање и 
праћење валидације метода испитивања пара-
метара према захтевима стандарда SRPS ISO/
IEC 17025, непосредна одговорност за интерну 
контролу и верификацију перформанси опреме 
у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 
17025, израђује стручне анализе, извештаје и 
мишљења, друге техничке активности према 
додељеним одговорностима и овлашћенима 
надлежног руководиоца, обавља и друге посло-
ве из делокруга рада специјалисте медицинске 
биохемије.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису које уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из медицинске био-
хемије, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из медицинске биохемије, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит, лицен-
ца, специјалистички испит, најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

2. Доктор медицине специјалиста
у микробилошкој дијагностици / 

аналитичар

Опис посла: учешће у изради, усвајању, импле-
ментацији и одржавању целокупног доку-
ментационог система менаџмента у складу са 
захтевима стандарда ISO/IEC 17025, верифи-

кација резултата испитивања свих микроби-
олошко-молекуларних параметара матрикса 
животне средине, биоцидних производа, који 
су обухваћени лабораторијским активностима, 
односно извештаја о испитивању, организо-
вање и праћење валидације метода испити-
вања микробиолошко-молекуларних парамета-
ра према захтевима стандарда ISO/IEC 17025, 
непосредна одговорност за интерну контролу 
и верификацију перформанси опреме у складу 
са захтевима стандарда ISO/IEC 17025, приме-
на усвојених стандарда ISO 9001, ISO 140 01, 
ISO 45001, ISO 27001, израђује стручне ана-
лизе, извештаје и мишљења, истраживања у 
реализацији програмских активности, писање, 
објављивање и излагање радова на стручним и 
научним скуповима, друге техничке активности 
према додељеним одговорностима и овлашће-
нима надлежног руководиоца, обавља и друге 
послове из делокруга рада специјалисте меди-
цинске микробиологије.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из области меди-
цинске микробиологије, у складу са Правилни-
ком о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из из области медицинске микробиологије, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит, лицен-
ца, специјалистички испит, најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, познавање рада на уређајима и апа-
ратима у лабораторији.

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте, и докази о испуњености тражених 
услова конкурса у неовереним фотокопијама. 
Пријаве са траженим прилозима се достављају 
на адресу Завода за биоциде и медицинску 
екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа подлежу провери 
знања. 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. Подат-
ке прикупља и податке обрађује Правна служ-
ба Завода за биоциде и медицинску екологију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

интерна медицина
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши и интернистичке прегледе 
пацијената, врши интерпретацију електрокар-
диограма, предлаже медикаментозну и другу 
терапију у извештају о здравственом стању 
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пацијента, ради у комисијама уколико је то 
потребно, фактурише здравствене услуге које 
пружа, ради и друге послове из области своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе, којима је одговоран за свој 
рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање медицински факултет: на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из интерне медицине; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из интерне медицине. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит; најмање три годи-
не и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испи-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Домар (ложач) 
на одређено време 6 месеци,  

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

Опис послова: обавља све послове на ложењу, 
контроли и чишћењу котлова за које је заду-
жен, врши све мање основне поправке у објек-
ту у оквиру својих способности и знања, само-
иницијативно, на захтев руководиоца објекта и 
одговорне сестре и по издатом радном налогу 
од стране шефа Одељења одржавања, у току 
свог радног времена више пута обилази обје-
кат, отклања уочене недостатке а о већим ква-
ровима обавештава непосредног руководиоца, 
ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу шефа Одељења одржавања и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање, III или IV степен стручне спреме 
изузетно: – основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу ове уредбе. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: положен испит за руковаоца 
парних котлова.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Доктор медицине
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања,  
Одсек за образовну делатност и 

едукацију запослених
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; положен стручни 
испит; познавање рада на рачунару; позна-
вање најмање једног светског језика; просечна 

оцена студирања изнад 8, 50; лиценца. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце; фотокопију радне књижи-
це или другог доказа о радном искуству кан-
дидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.); фотокопије угово-
ра о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о 
обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, време-
ну проведеном на раду и оценама рада канди-
дата – уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 

Одељење пулмологије и алергологије

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене до поврат-
ка радника са боловања, Одељење анестезио-
логије са реаниматологијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Кандидати су 
дужни да доставе: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге,  
Одсек за помоћне послове

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; основна 
школа; 6 месеци радног искуства на одгова-
рајућим пословима. Кандидати су дужни да 
доставе: кратрку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству канидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.).

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности 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 пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-344

Здравствени радник – виша 
медицинска сестра

(са завршеном вишом, односно високом 
струковном школом здравствене струке) 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања / 

испити / радно искуство, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицинске 
сестре. Заинтересовани кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију дипломе високе медицинске школе 
струковних студија или више медицинске шко-
ле; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне 
карте. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања/испити /радно 
искуство знање рада на рачунару, заинтере-
совани кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
извод из матичне књиге рођених / венчаних, 
уверење о држављанству; фотокопију личне 
карте.

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит, IV степен стручне 
спреме, важећа лиценца за обављање послова 
из своје струке Додатна знања / испити / рад-
но искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре – техничара. Заинтересовани канди-
дат подноси следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; извод из 
матичне књиге рођених / венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце; фотокопију личне карте. 

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 адре-
су или на писарници ДЗ, III спрат. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносиоца 
молби на објављене конкурсе не враћамо кан-
дидатима, иста не мора бити оверена. У слу-
чају 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. Евентуални позив на разговор биће 
упућен посредством достављених контакт 
података. Изабрани кандидат обавезан је да 
у року од 5 дана, од дана када је обавештен 
о избору, достави оригинална документа или 
оверене копије, ради заснивања радног односа. 
Обавештење о избору кандидата на расписани 
конкурс, биће објављено на сајту ДЗ „Др Симо 
Милошевић”.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, у Одељењу за 
одржавање хигијене у служби за 

техничке послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом кандидати треба да испуња-
вају следеће посебне услове. Заинтересовани 
кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и 
то: пријаву на оглас, биографију са адресом 
и бројем телефона; сведочанство о завршеној 
основној школи; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата); уве-
рење о држављанству РС; фотокопију личне 
карте или ишчитану личну карту; приликом 
заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа 
биће позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору кандидата биће објављена 
на сајту ДЗ Крагујевац. По завршетку огласа 
предата документа се неће враћати кандида-
тима. Контакт телефон 034/323-087. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горе наве-
дену адресу. Опис послова: Утврђен Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Крагујевац.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар
(IV степен) на одређено време због 

повећаног обима посла до 12 месеци, 
пробни рад од 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригина-
лу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; 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); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail 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 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 устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру 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 8 дана од дана објављивања огла-
са 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 иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши физиотерапеут
на одређено време због повећаног 

обима посла до 12 месеци,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 клиничком центру 
Крагујевац. 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). кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
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 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са 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 иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Возач санитетског возила
у болничким установама,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем образо-
вању; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. 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 8 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 
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за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Мајстор одржавања / електричар
за потребе Службе за техничке послове, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75 /2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
средњем образовању; сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); краткс биографијс 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
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 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 8 дана од дана објављивања огласа 
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 горе наведену адресу. Обавезно назна-
чити 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

Програмер – инжењер
за потребе Службе за правне и 

економско-финансијске послове,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: доказ 
о стеченом образовању на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених. извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. 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 
рукује и податке обрађује Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са 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 иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Мајстор одржавања / бравар
за потребе Службе за техничке послове 

на одређено време на 2 године  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем образо-
вању; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. 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 8 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 горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Сервирка
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем образо-
вању; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
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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 8 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 горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дактилограф
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75 /2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
средњем образовању; сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; Уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
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 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 8 дана од дана објављивања огласа 
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 горе наведену адресу. Обавезно назна-
чити 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

Радник обезбеђења са оружјем
за потребе Службе за правне и 

економско-финансијске послове
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75 /2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
средњем образовању; сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
лиценца за вршење специјалистичких послова 
службеника обезбеђења – са оружјем. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 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 8 дана од дана објављивања огласа 
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 лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30 34000 
Крагујевац, Обавезно назначити за које се радно 

место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
за потребе Службе за правне и 

економско финансијске послове,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 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 систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем образо-
вању; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. 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 8 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 горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Помоћни радник
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време 

од 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Основна школа. Краћи опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац (врши 
молерско-фарбарске послове као и лакше 
зидарске радове на објектима у установи, врши 
мање поправке на објекту). Заинтересовани 
кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном; оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати 
на девојачко презиме). 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. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком „За 
оглас” са називом и редним бројем радног мес-
та за које се конкурише, искључиво поштом на 
горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра техничар
у операционој сали, за рад у Одељењу 

операционе сале, у Сектору за хируршке 
гране медицине, на одређено време, 

ради замене привремено одсутног 
запосленог до истека одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар или хируршког смера, 
висока медицинска школа струковних студија, 
или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра техни-
чар или хируршког смера VI/1 или VI/2 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Служби за ортопедију и 
трауматологију, на одређено време ради 

замене привремено одсутног  
запосленог до истека одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

3. Сервирка 
за рад у Одсеку за сервирање хране, у 
Служби за техничке, помоћне и друге 

сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе. 

4. Помоћни радник – радник на кругу
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове, у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове, при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: Основна школа, НК радник.

Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа. 

Канидати за радно место 3 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи са потврдм о радном искуству 
на наведеним пословима; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме). 

Канидати за радно место 4 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико је сведочанство 
издато на девојачко презиме). 

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

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Стоматолошка сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године – смер стоматолошка сестра 
– техничар; положен стручни испит; лицен-
ца надлежне коморе здравствених радника и 
најмање шест месеци радног искуства након 
положеног стручног испита. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доста-

ве следећа документа: кратку биографију са 
адресом и контакт подацима фотокопију личне 
карте фотокопију лиценце фотокопију дипло-
ме о завршеној школи фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту 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 до-датних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
(стечено додатно образовање или оспособље-
ност; дужина трајања школовања и сл.). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Кадровска служба клинике за сто-
матологију Војводине. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (оригинал или оверена фото-
копија уверења суда, не старије од 6 месеци) и 
уверење да кандидат није осуђиван (оригинал 
или оверена фотокопија уверења из полицијске 
управе, не старије од 6 месеци). Уколико иза-
брани кандидат не достави наведене документе 
у остављеном року са њим се неће закључити 
уговор о раду.

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на адресу: Кли-
ника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељко-
ва 12, 21000 Нови Сад, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Оглас објавити на оглас-
ној табли Националне службе за запошљавање, 
Интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије као и на сајту Клинике за сто-
матологију. Опис послова: у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва Клинике за стоматологију Војводине.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Пастерова 2

Виши интерни ревизор / самостални 
интерни ревизор

на одређено време због замене 
привремено одсутног запосленог,  

до његовог повратка

Опис посла: пружа стручну подршку при изра-
ди нацрта повеље интерне ревизије, стратеш-
ког и годишњег плана ревизије / припрема и 
подноси на одобравање руководиоцу корис-
ника јавних средстава (руководиоцу организа-
ције) нацрт повеље интерне ревизије, стратеш-
ки и годишњи план интерне ревизије; пружа 
стручну подршку у процени области ризика; 
утврђује предмет интерне ревизије – услуге 
уверавања, развија критеријуме и анализира 
доказе и документовање процеса и процедура 
субјекта ревизије; утврђује садржај ревизор-
ских програма и начин извештавања у поје-
диначним саветодавним услугама; припрема 
планове обављања појединачних аранжмана 
интерне ревизије – услуга уверавања и савето-
давних услуга; спроводи ревизорске процедуре 
у складу са методологијом рада интерне реви-
зије; обавља појединачне аранжмане интерне 
ревизије; обрађује и документује ревизорске 
налазе и препоруке; пружа стручну помоћ при 
саопштавању резултата појединачних ангажма-
на интерне ревизије путем писаних или усмених 
извештаја; подноси извештаје о резултатима 
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појединачних ангажмана интерне ревизије, 
руководиоцу корисника јавних средстава (руко-
водиоцу организације); сачињава периодичне и 
годишње извештаје/сачињава и доставља руко-
водиоцу корисника јавних средстава (руково-
диоцу организације) годишњи извештај о раду 
интерне ревизије коришћењем упитника који 
припрема и објављује. 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; знање рада на 
рачунару; најмање три године радног иску-
ства у струци према пропису којим се уређује 
интерна ревизија; завршена обука из области 
„Основи финансијског управљања и контро-
ле” и из области „Основи интерне ревизије”. 
Докази које кандидат уз биографију подно-
си (у оригиналу или овереној фотокопији) за 
наведено радно место: диплома о завршеном 
економском факултету, радна књижица или 
потврда Фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање као доказ о радном искуству у струци, 
потврде Министарства финансија Републике 
Србије о завршеним обукама из тачке 3. овог 
огласа, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књи-
ге венчаних уколико су дипломе или уверења 
издата на девојачко презиме, својеручно писа-
на сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Рок 
за подношење пријава кандидата (лично или 
путем поште) Заводу за јавно здравље Панче-
во, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање 
доказа о испуњавању услова, је 8 дана од 
објављивања јавног огласа на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије, 
са назнаком „Пријава за јавни оглас” и навести 
за које радно место. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Приложена документа за оглас неће се враћа-
ти кандидатима. Овај јавни оглас објављује се 
код Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља и на 
огласној табли и интернет страници Завода за 
јавно здравље Панчево.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар  
у хемодијализи

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: 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 наве-
деним пословима. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном средњом медицинском школом, 
медицинска сестра – техничар у хемодијализи. 
Уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (дру-
ги доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, 

оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, копију / очитану 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 раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о избору кан-
дидата. 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 Одељење за кадров-
ске и административне послове Опште болни-
це Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 
8 дана од дана објављивања у Службеном 
гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, или доставити 
лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна докумен-
тација неће бити узета у разматрање при избо-
ру кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Возач санитетског возила  
– возач у ХМП

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

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: средње 
образовање. Додатна знања, искуство: возачка 
дозвола Б и Ц категорије.

2. Спремачица здравствених 
просторија

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

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: основ-
но образовање или ССС.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе следећа документа: молбу 
за пријем са кратком биографијом, адресом 
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 рођених (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству, не ста-
рије 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 ДЗ Бујановац, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова у 
затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„За оглас ___ (и називом радног места за које 
се конкурише)”. Оглас ће бити објављен и на 
огласној табли и интернет презентацији Дома 
здравља, и на интерент страници Министарства 
здравља. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу”Послови” а након објаве 
треба слати документа у ДЗ Бујановац. Канди-
дати биће писмено обавештени о избору. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Буја-
новац од IV/2020. год.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241

Послови сервирања хране 
болесницима

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Спремачица у просторијама у којима 
се обавља здравствена делатност

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: завршена средња школа (III степен 
стручне спреме), сертификат за руковаоца пар-
них котлова.

ОСТАЛО: уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, приложити: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење да кандидат 
није кажњаван из СУП-а, уверење да се протв 
кандидата не води кривични поступак из суда, 
доказ да је кандидат држављанин Републике 
Србије, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Др Будислав 
Бабић” Бела Црква, Милетићева 55, са назна-
ком „Јавни огласи ____ (навести радно место 
за које се конкурише)”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Подне-
та документа неће се враћати. Контакт особа 
дипл. правник Гизика Недељковић 013/851-241

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241

Доктор медицине – специјалиста 
интерне медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицин-
ски факултет, на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године, основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Завршене специјалис-
тичке студије. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факулету, оверену фотокопију уверења о завр-
шеном стручном испиту по завршеном факул-
тету, оверену фотокопију уверења о заврше-
ним специјалистичким студијама из интерне 
медицине, лиценца, уверење да кандидат није 
кажњаван из СУП-а, уверење да се протв кан-
дидата не води кривични поступак из суда, 
доказ да је кандидат држављанин републике 
србије, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Др Будислав 
Бабић” Бела Црква, Милетићева 55, са назна-
ком „Јавни огласи ____ (навести радно место 
за које се конкурише)”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Подне-
та документа неће се враћати. Контакт особа 
дипл. правник Гизика Недељковић 013/851-241.
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Здравство и социјална заштита

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31
тел. 062/294-249

e-mail: marija.kadrovi.gcsu@gmail.com

Бравар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме бравар, 
возачка дозвола Б категорије пожељна, без 
обзира на радно искуство. Превоз обезбеђен.

Електричар – радник на одржавању
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме елек-
тро стуке, возачка дозвола Б категорије 
пожељна, без обзира на радно искуство. Пре-
воз обезбеђен.

Бравар – котлар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машин-
ске струке, возачка дозвола Б категорије 
пожељна, без обзира на радно искуство. Пре-
воз обезбеђен.

ОСТАЛО: Слање биографија на имејл, ближе 
информације на контакт телефон од 8-14 часо-
ва. Оглас остаје отворен до 02.10.2022. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 213

тел. 012/850-999

Стручни радник  
на управно-правних послова

у Центру за социјални рад за општину 
Кучево са Установом за одрасле и 

старије „Кучево” у Кучеву,  
на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: високо образовање из области прав-
них наука: на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару, рад-
но искуство у струци, пожељно радно иску-
ство у струци у складу са прописима којима 
се уређује област социјалне заштите. Општи 
услови за запослење: 1. да је држављанин 
Републике Србије, 2. да има општу здравстве-
ну способност, 3. да није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци, 4. 
да се против њега не води кривични поступак 
или истрага за дела које се гоне по службе-
ној дужности. Место рада: Центар за социјал-
ни рад за општину Кучево у Кучеву, Светог 
Саве 213. Докази који се прилажу уз пријаву 
за конкурс: потписана пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом 
сер потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акт из 
којих се види на којим пословима, у ком перио-

ду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); уверење да лице није осуђи-
вано на казну затвора од најмање 6 месеци 
(издаје надлежна полицијска управа), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да против лица није 
покренут кривични поступак, нити је покре-
нута истрага и претходни поступак (издат од 
стране надлежног суда) не старије од 6 месе-
ци. Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, разумљиве и потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за запослење на оглашеном радном 
месту извршиће се интервју и провера оспо-
собљености. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве конкур-
са неће се разматрати. Пријавом на јавни кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Центар за социјални рад за општину 
Кучево. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање публикација „Послови”. Заин-
тересовани кандидати своје пријаве на оглас 
са потребним прилозима упућују на адресу: 
Центар за социјални рад за општину Кучево, 
12240 Кучево, Светог Саве 213, са назнаком 
„Пријава на оглас”. Све додатне информације 
могу се добити на телефон 012/850-999.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СРБИЦА

38220 Косовска Митровица 
Ловћенска 4

тел. 028/497-192

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, 
да је стекао висико образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социјалних наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, да има 
најмање пет година радног искуства у струци. 
Кандидати уз пријаву достављају: својеручно 
потписану пријаву, са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
МКР, оригинал или оверену фотокопију доказа 
о одговарајућој стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија диплома); доказ о радном 
искуству (оверена фотокопија радне књижи-
це); уверење да кандидат није осуђиван; уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, односно да није поднет захтев за 
спровођење истраге или одређених радњи, 
да није подигнута оптужница или оптужени 
предлог за кривична дела за која се гоњење 
предузима по службеној дужности. Кандидат 
за директора Центра за социјални рад Србица 
подноси програм рада за мандатни период за 
који се врши избор. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком „За јавни кон-
курс за именовање директора”. Овај јавни кон-
курс се објављује и на огласној табли Центра 
за социјални рад Србица.

Пољопривреда

МЕТАЛ ХЕМИКО ДОО
24430 Ада, Виноградска 9

Бабичар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену 
основну или средњу школу; радно искуство на 
фарми је предност, али није неопходан услов. 
Одговорност, марљивост и преданост на послу. 

ОСТАЛО: Нудимо редовну плату, константно 
усавршавање и пријатно окружење. Заинтере-
совани кандидати треба да пошаљу своју рад-
ну биографију. Пријаве послати електронским 
путем на: info@metalhemiko.co.rs. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи круг бити обавештени о 
исходу конкурса.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„БРАНКО ЂОНОВИЋ”

31230 Ариље, Светог Ахилија 53/1
тел. 064/ 8872005

e-mail: luarilje@gmail.com

Ловочувар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV ССС, шумарска школа, шумар или 
IV ССС, завршена пољопривредна школа, да 
је кандидат имао наставни предмет „Ловство”, 
обавезно је поседовање лиценце за обављање 
послова ловочуварске службе, као и да је члан 
Ловачке коморе, да поседује ловачко оружје, 
да поседује возачку дозволу Б категорије. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/8872-005. Оглас је отворен до 15.10.2022. 
године.

Индустрија и грађевинарство

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну формацијских места 
у Војнограђевинском центру 

„Београд” Управе за инфраструктуру 
Сектора за материјалне ресурсе 

Министарства одбране Републике 
Србије пријемом лица из грађанства 

у својству војних службеника у 
радни однос на неодређено време

У Војнограђевинском центру „Београд“

1) Референт, ВСС
1 извршилац

2) Референт, ВСС
1 извршилац

3) Референт, ВСС
1 извршилац

4) Референт, ВСС
1 извршилац

5) Референт, ВСС
1 извршилац
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6) Референт, ВСС
1 извршилац

7) Референт, ВСС
1 извршилац

8) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

9) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

10) Референт за јавне набавке, ВСС
1 извршилац

Место рада за радна места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
и 10: Београд.
Место рада за радно место 7: Ниш.

Општи услови конкурса: да је кандидат 
пунолетни држављанин Републике Србије; да 
је здравствено способан за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије; да има одговарајућу 
стручну спрему за формацијско место за које 
конкурише; да му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да се против њега 
не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности и 
да није осуђиван за таква дела казном затвора 
у трајању дужем од 6 месеци и да је безбеднос-
но проверен и да нема безбедносних сметњи 
за пријем на формацијско место на које кон-
курише.

Посебни услови конкурса:
– Поседовање сертификата по ECDL стандарду; 
– За радно место под редним бројем 1: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући грађевински факултет, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломи-
рани грађевински инжењер, смер / модул: кон-
структивни, најмање три године радног искуства 
у струци; лиценцу одговорног извођача радова 
или одговорног пројектанта у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи; положен стручни 
испит;
– За радно место под редним бројем 2: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним  академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер 
/ модул: електроенергетски системи; најмање 
три године радног искуства у струци; лиценцу 
одговорног извођача радова или одговорног 
пројектанта у складу са Законом о планирању и 
изградњи; положен стручни испит;
– За радно место под редним бројем 3: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер/
модули: електроника или аудио и видео кому-
никација; најмање три године радног искуства 
у струци; лиценцу одговорног извођача радова 
или одговорног пројектанта у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи;  положен стручни 
испит; 
– За радно место под редним бројем 4: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним  академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер 
/ модул: електроенергетски системи; најмање 

три године радног искуства у струци; лиценцу 
одговорног извођача радова или одговорног 
пројектанта у складу са Законом о планирању и 
изградњи; положен стручни испит;
– За радно место под редним бројем 5: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући машински факултет, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП 
бодова или на основним студијама којим је сте-
као VII/1 стручне спреме, звање дипломирани 
машински инжењер, смер / модул: термотехни-
ка, најмање три године радног искуства у стру-
ци; лиценцу одговорног извођача радова или 
одговорног пројектанта у складу са Законом о 
планирању и изградњи; положен стручни испит;
– За радно место под редним бројем 6: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући грађевински факултет, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломира-
ни грађевински инжењер, смер / модул: хидро-
техника, најмање три године радног искуства у 
струци; лиценцу одговорног извођача радова 
или одговорног пројектанта у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи; положен стручни 
испит;
– За радно место под редним бројем 7: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући грађевински факултет, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломи-
рани грађевински инжењер, смер / модул: кон-
структивни, најмање три године радног искуства 
у струци; лиценцу одговорног извођача радова 
или одговорног пројектанта у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи; положен стручни 
испит;
– За радно место под редним бројем 8: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући правни факултет, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипло-
мирани правник, најмање две године искуства 
на пословима јавних набавки; положен стручни 
испит, односно стечен сертификат за службени-
ка за јавне набавке;
– За радно место под редним бројем 9: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер 
/ модул: електроенергетски системи; најмање 
две године искуства на пословима јавних набав-
ки; најмање три године радног искуства у стру-
ци; положен стручни испит, односно стечен сер-
тификат за службеника за јавне набавке;
– За радно место под редним бројем 10: 
може конкурисати лице које има завршен одго-
варајући електротехнички факултет на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање 
дипломирани инжењер електротехнике, смер/
модули: електроника или аудио и ведео кому-
никације; најмање две године искуства на 
пословима јавних набавки; најмање три годи-
не радног искуства у струци; положен стручни 
испит, односно стечен сертификат за службени-
ка за јавне набавке.

Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војс-
ци Србије, при избору за пријем у службу у 
својству цивилног лица на служби у Војсци 
Србије додатно се вреднује чињеница да је 
кандидат супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци 

Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања и супруж-
ник односно члан породице професионалног 
војног лица.
Пробни рад, у трајању од шест месеци, обаве-
зан је за све кандидате који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни 
рад прати непосредно претпостављени старе-
шина, који надлежном руководиоцу даје писано 
мишљење о томе да ли је лице задовољило на 
пробном раду. Лицу које не задовољи на проб-
ном раду отказује се радни однос без његове 
писане сагласности и без права на новчану нак-
наду због отказа.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Начин конкурисања: Кандидати који испуња-
вају опште и посебне услове конкурса подносе 
пријаву (молбу) Војнограђевинком центру „Бео-
град”, уз коју прилажу следећу документацију:
– CV или кратку биографију,
– извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац, не старији од шест месеци), 
– уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци),
– оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема, односно 
стечено звање; 
– уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци),
– уверење надлежног органа Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није кри-
вично осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест 
месеци),
– оригинал или оверену фотокопију уверња о 
положеном стручном испиту (за радна места 
под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7),
– оригинал или оверена фотокопија лиценце 
одговорног извођача радова или одговорног 
пројектанта, у складу са Законом о планирању и 
изградњи (за радна места под редним бројем 1, 
2, 3, 4, 5, 6, и 7),
– оригинал или оверену фотокопију уверња о 
положеном стручном испиту, односно стеченом 
сертификату за службеника за јавне набавке за 
радна места под редним бројем 8, 9 и 10),
– уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос није прес-
тајао због повреде дужности из радног односа 
(само за лица која су била запослена у држав-
ном oргану),
– доказ о траженом радном искуству,
– оверену фотокопију сертификата или потврде 
о познавању рада на рачунару по ECDL стан-
дарду,
– писани доказ уколико кандидати испуњавају 
услов из члана 125. Закона о Војсци Србије,
– попуњену изјаву уколико се кандидат опре-
дељује за могућност да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција.

Поред лица из грађанства, на конкурс се могу 
пријавити и лица која се налазе на служби у 
Министарству одбране или Војсци Србије.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању на радно место, 
односно на формацијско место у организацио-
ној јединици у којој ради, или решење да је 
нераспоређено.

Трошкове превоза настале због доласка и 
учествовања на активностима у селекцији сно-
се сами кандидати.
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Уверења која се прилажу уз пријаву, ако нису 
трајног карактера, не могу бити старија од 6 
(шест) месеци.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији коју је оверио јавни бележник, основни 
судови, судскe јединицe, пријемнe канцеларијe 
основних судова односно општинских управа 
као поверени посао.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник PC” бр. 
18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) про-
писано 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 еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Уколико се кандидат определи да орган приба-
ви податке о којима се води службена евиден-
ција, неопходно је да попуни изјаву и потписа-
ну изјаву доставити уз напред наведене доказе.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из МУП-а да лице није осуђивано на 
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; 
уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности; 
уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу, у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима.

Изборни поступак: Изборни поступак ће се 
спровести само међу кандидатима који испуња-
вају услове за рад на формацијском месту које 
се попуњава.

У изборном поступку биће реализоване актив-
ности и примењени критеријуми прописани 
Одлуком о критеријумима за пријем цивилних 
лица на службу у Војсци Србије јавним конкур-
сом и без јавног конкурса („Службени војни 
лист”, бр. 13/19, 20/20 и 2/22).

Критеријуми за формирање листе кандидата сас-
тојаће се од следећих елемената активности у 
изборном поступку: просек оцена са нивоа шко-
ловања предвиђеног за формацијско место које 
се попуњава (40% од укупног броја бодова), 
психолошка процена кандидата (30% од укупног 
броја бодова), разговор са кандидатом (30% од 
укупног броја бодова), медицинско-здравствена 
процена и безбедносна провера.

Место, дан и време спровођења актив-
ности изборног поступка: Кандидати чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, уз које су приложени сви докази и 
који испуњавају све услове за запослење биће 
позвани да приступе психолошкој процени у 
надлежним центрима или установама Минис-
тарства одбране. Кандидати који задовоље кри-
теријуме психолошке процене, биће позвани на 
разговор са конкурсном комисијом.

Након разговора, у изборном поступку за три 
прворангирана кандидата, по сваком радном 

месту, уз њихову писану сагласност, биће извр-
шена и безбедносна провера која је елимина-
ционог карактера. Кандидати који уђу у најужи 
избор, пре пријема у радни однос, доставиће 
лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности.

Обавештавање и позивање кандидата о свакој 
активности у изборном поступку вршиће кон-
курсна комисија писаним путем (на кућну или 
е-mаil адресу) и исто не може бити краће од 
осам дана пре реализације активности.

Кандидат који се не одазове позиву или не 
оправда изостанак, као и кандидат који не 
задовољи минималне критеријуме за избор у 
некој активности, не позива се да учествује у 
даљем изборном поступку.

Одлуку о пријему донеће министар одбране 
или лице које он овласти и са њеним садржајем 
биће упознати сви кандидати који су учествова-
ли у изборном поступку.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Татјана Томић, 
телефон 011/3201-869.

Начин подношења пријаве: Пријаве на кон-
курс, са приложеним доказима о испуњавању 
услова, доставити непосредно или поштом пре-
поручено на адресу: ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕН-
ТАР „БЕОГРАД”, Немањина број 15, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс ”.

У пријави за конкурс обавезно се наводе основ-
ни лични подаци, адреса на коју се кандидату 
достављају обавештења (кућна и имејл адре-
са), контакт телефон, назив радног места на 
које се кандидат пријављује (обавезно навести 
редни број радног места), досадашње радно и 
стручно искуство кандидата, подаци о посеб-
ним знањима и вештинама и доказ у смислу 
члана 125. Закона о Војсци Србије. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 
објављивања конкурса у магазину „Одбра-
на”. Конкурс ће бити објављен и на веб-сајту 
Министарства одбране, у неком од дневних 
јавних гласила које излази на читавој терито-
рији Републике Србије и доставиће се надлеж-
ној дирекцији Националне службе за запо-
шљавање.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу или 
у овереној фотокопији на дефинисани начин 
биће одбачене решењем против којег се може 
изјавити жалба, која не задржава извршење 
решења.

ДОМУС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
ЈАГОДИНА

35000 Јагодина, Светозара Марковића 21

Пројектант – архитекта
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI, VII, ССС, инжењер архитекту-
ре, дипломирани инжењер архитектуре. Рад 
у сменама. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 064 /1110493, слање радних био-
графија за посао на имејл: ankaradosavljevic@
domusinzenjering.rs. Оглас је отворен до попуне.

MARKO TRANS CARGO DOO 
BEOGRAD

Београд, Саве Ковачевића 58А
тел. 065/8400-901, 065/8458-854

e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, смер грађе-
вински техничар; пожељно радно искуство 
(није неопходно); возачка дозвола Б катего-
рије; основно познавање рада на рачунару. 
Кандидати своју радну биографију треба да 
доставе послодавцу на e-mail: office@markotc.
com, могу да се јаве лично у просторије посло-
давца, адреса у Крагујевцу, Саве Ковачевића 
58А или могу да се јаве на контакт телефон: 
065/8400-901, сваког радног дана од 08 до 16 
часова, најкасније до 16.10.2022.

Точилац ЦНГ горива
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: од III до IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; пожељно радно искуство 
(није неопходно); возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати своју радну биографију тре-
ба да доставе послодавцу на e-mail: office@
markotc.com, могу да се јаве лично у просторије 
послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Коваче-
вића 58А или могу да се јаве на контакт теле-
фон: 065/8458-854, сваког радног дана од 08 до 
16 часова, најкасније до 16.10.2022.

LION ETIL DOO SUBOTICA
24000 Суботица, Сенћански пут 75

тел. 064/8993-205
e-mail: tatjana.dellic@euro-petrol.com

Заваривач
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, 
искуство 6 месеци на траженим пословима, 
познавање ЦО2 и Тг завариавња. Превоз и 
исхрана обезбеђен. Пробни рад 1 месец. 

Бравар
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, искуство 6 месеци на траженим 
пословима. Превоз и исхрана обезбеђен. Проб-
ни рад 1 месец. 

ОСТАЛО: слање биографија на имејл, ближе 
информације на контак телефон. Оглас остаје 
отворен до 18.10.2022. године.

„ГРБОВИЋ ИНСТАЛАЦИЈЕ” ДОО
21241 Каћ, Партизанска 2 Д

Помоћни радник
пробни рад

2 извршиоца

Опис посла: постовљање водоводних и грејних 
инсталација.

УСЛОВИ: Обавезна возачка дозвола Б катего-
рије. Теренски рад, рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз и исхрана. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 064/1690-
621. Пријаве кандидата на e-mail: info@
grbovicinstalacije.com

Национална служба
за запошљавање
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ПОЛИТЕК ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 034/6305-057

e-mail: desk@politek.rs, posao@politek.rs

Монтажер
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

Опис посла: Монтажа камионских надоградњи 
и опреме.

УСЛОВИ: Од II до IV нивоа квалификације, 
занимања: бравар, машински техничар, алатни-
чар, аутомеханичар и слично; потребно радно 
искуство минимум 12 месеци; возачка дозвола 
Б категорије. Предвиђен пробни рад пет дана. 
Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију треба да доставе ма e-mail: desk@politek.
rs или posao@politek.rs или могу да се јаве на 
контакт телефон: 034/6305-057, најкасније до 
22.10.2022.

Култура и информисање

НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ 
ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Ратка Павловића 31
тел. 027/322-151, 027/321-694

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених зако-
ном кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: високо образовање; најмање 
5 година радног искуства у култури, да се про-
тив њега не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, као и да 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање функције директо-
ра, држављанство Републике Србије, општа 
здравствена способност. Конкурсна документа-
ција треба да садржи: предлог програма рада 
и развоја Музеја за период од 4 године; ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; оверену копију радне књи-
жице или доказ о радном искуству у струци; 
биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност из делокруга рада устано-
ва културе са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; уверење надлежног орга-
на (не старије од шест месеци) да се против 
њега не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
доказ о општој здравственој способности-ле-
карско уверење (оригинал). Приликом избора 
кандидата за директора Музеја, УО Музеја ће 
ценити и следеће услове: да кандидат познаје 
пословање музејских установа; да поседује 
организаторске способности. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса. Неблаговремене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, 
УО Музеја одбацује закључком против кога се 
може изјавити посебна жалба оснивачу у року 
од три дана од дана достављања закључка. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњењу 
услова конкурса се достављају Управном 
одбору Народног музеја Топлице у Прокупљу 
на адресу или лично од 7 до 14 сати, сваког 
радног дана.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

21400 Бачка Паланка 
Трг братства јединства 30

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора именује се лице које 
има: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање пет година радног искуства у култу-
ри; да се против њега не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности; да није осуђивано 
правоснажном пресудом на безусловну казну 
закона за кривична дела која га чине неподоб-
ним за дужност директора; држављанство Репу-
блике Србије; општа здравствена способност. 
Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као саставни 
део конкурсне документације. Документација 
која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ 
о испуњености услова прописаних конкурсом: 
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење 
о држављанству Републике Србије; 3) дипло-
ма о стеченом високом образовању; 4) доказ о 
радном искуству; 5) уверење о некажњавању; 
6) доказ о општој здравственој способности; 7) 
краћи биографски подаци; 8) предлог Програма 
рада за четворогодишњи мандатни период.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава кандидата 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријава на конкурс са доказима подноси 
се препорученом пошиљком или лично у затво-
реној коверти, на адресу Нардна библиотека 
„Вељко Петровић” Бачка Паланка, Трг братства 
јединства 30, са назнаком „За конкурс”. Благо-
времена пријава је свака пријава која је поднета 
у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која 
садржи доказе којима се доказује испуњеност 
услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на јавни конкурс неће се разматрати. 
Подаци о изборном поступку Управни одбор 
Народне библиотеке „Вељко Петровић” Бачка 
Паланка ће у року од 30 дана од дана завршет-
ка јавног конкурса спровести изборни поступак, 
увидом у податке из пријаве, доказе доставље-
не уз пријаву и усменим разговором са кандида-
тима који испуњавају услове предвиђене кон-
курсом, саставити листу кандидата и доставити 
Оснивачу образложени предлог листе кандида-
та за директора „Народне библиотеке Вељко 
Петровић” Бачка Паланка. Директора библио-
теке именује Оснивач тј. Скупштина општине 
Бачка Паланка уз сагласност директора матич-
не библиотеке тј. Градске библиотеке у Новом 
Саду, Нови Сад, на период од четири године.

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
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента  
за ужу научну област  

Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута и осталих општих аката Уни-
верзитета у Београду – Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, диплома о одго-
варајућој школској спреми, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван са правним 
последицама за кривична дела у смислу Закона 
о високом образовању и остало) достављају се 
искључиво поштом на адресу: Хемијски факул-
тет у Београду, Студентски трг бр. 12-16, или 
електронском поштом на адресу office@chem.
bg.ac.rs у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РОДА”
Земун

11080 Београд, Марка Николића 17

Васпитач
рад у групи са децом узраста  

од 3 до 5 година

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Медицинска сестра – васпитач
рад у групи са децом јасленог узраста

УСЛОВИ: средња, виша или висока стручна 
спрема.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. 
Заказивање термина разговора са послодавцем 
на број телефона: 065/3409-366, или путем 
имејла: vrticroda32@gmail.com. Контакт особа 
је Јелена Тесла.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Економија и финансије

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања Универзитета 
Унион и Статутом Београдске банкарске ака-
демије. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима, уверење о 
неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
Београдска банкарска академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и финансије, 11000 Бео-
град, Змај Јовина 12, кабинет 209/II и на e-mail: 
office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Секретар факултета
УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, односно 
специјалистичке академске студије) по пропису 
почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису пре 10.09.2005. године, 5 годи-
на радног искуства на правничким пословима, 
положен правосудни испит, искуство на посло-
вима ЈН, познавање рада на рачунару, позна-
вање једног страног језика. 

Руководилац службе за организацију 
наставе и студентска питања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије), по про-
пису од 10.09.2005. или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропису 
пре 10.09.2005. године, најмање 10 година рад-
ног искуства на организационим пословима и 
познавање рада на рачунару. 

Портир
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: средње образовање, поседовање или 
стицање уверења о положеном стручном испи-
ту из области заштите од пожара. 

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и потврда од надлежних 
органа о неосуђиваности, као и потврда да про-
тив кандидата није покренута истрага за кри-
вична дела и да се против кандидата не води 
кривични поступак у РС а за радно место порти-
ра и оверена копија дипломе, уверење о поло-
женом стручном испиту из области заштите од 
пожара (уколико је кандидат положио испит). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се Факултету, на наве-
дену адресу, у року од 15 дана. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЛИ ЧАРОБЊАК

Палилула
11060 Београд, Ромена Ролана 20

e-mail: malicarobnjak2018@gmail.com

Медицинска сестра
на превентиви

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра техничар; радно искуство небит-
но. Предвиђен је рад у сменама. Обезбеђена 
исхрана. Слање пријава за посао путем мејла: 
malicarobnjak2018@gmail.com. Јављање канди-
фата на телефон 061/6840-050. Рок за подно-
шење пријава 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„T&T KIDS”

11090 Београд, Миладина Петровића 25/1
тел. 063/8050-377

Васпитач
на одређено време, односно  

до повратка запослене  
са породиљског одсуства

Васпитач

УСЛОВИ: кандидати треба да доставе: кратку 
биографију – ЦВ; фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми или фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом звању мастер (уко-
лико нису добили Диплому о звању мастер); 
доказ да су стекли образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, у складу са Европским системом 
преноса бодова; фотокопију уверења о стече-
ној лиценци (уколико је поседују); фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; фотокопију 
уверење о држављанству; уверење да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично 
дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). 

Куварица

УСЛОВИ: кандидати треба да доставе: кратку 
биографију – ЦВ; фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми ниво 3-НОКС; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; фотокопију 
уверење о држављанству; уверење да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично 
дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). 

ОСТАЛО: општи услови: прописани чланом 24 
став 1 Закона о раду и услови из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17), 
односно кандидат мора да има: одговарајуће 
образовање; држављанство РС, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са ЕСПБ, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање и психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Кандидат треба да 
испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописане чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) као и да испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 и 142. став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017), 
2. да има држављанство Републике Србије, 3. 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 180 ЕСП бодова, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
4. да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, 5. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом од 3-7 година. Прија-
ве се достављају на адресу: Предшколска уста-
нова „T&T kids”, Београд, Миладина Петровића 
25/1, 11090 Београд, са назнаком „за конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Фотокопије не враћамо. 

ОШ „МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021, даље: Закон): да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има савладану обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије кандидат је у обавези да при-
ложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (кандидати 
који су студије уписали почев од 10.09.2005. 
године достављају оверене фотокопије и за 
основне академске и за мастер академске сту-
дије, не старије од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); оверену фотокопију документа о 
поседовању дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (оположеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, не ста-
рија од 6 месеци од датума објаве конкурса); 
оверену фотокопију доказа о савладаној обу-
ци и положеном испиту за директора установе 
(уколико га кандидат поседује, не старија од 30 
дана од дана објаве конкурса); пријава која не 
буде садржала доказ о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит; оригинал потвр-
ду да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал / 
оверену фотокопију уверења / потврде надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора (издато након објављивања 
конкурса); оригинал / оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак и истрага пред 
основним, вишим судовима и јавним тужи-
лаштвима (издато након објављивања конкур-
са); оригинал / оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал / оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника – оверена фотокопија) 
уколико је вршен стручно-педагошки надзор, а 
уколико није, оригинал потврду школе о томе 
да није вршен стручно-педагошки надзор у 
раду кандидата; уколико је кандидат претходно 

обављао дужност директора установе и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (оверена 
фотокопија), а уколико није, оригинал потвр-
ду школе о томе да није вршен стручно-педа-
гошки надзор установе и да не постоји оцена 
спољашњег вредновања установе за време док 
је кандидат обављао дужност директора уста-
нове; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал, издато након објављи-
вања конкурса); биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; фотокопију личне карте 
или очитану личну карту; доказ о знању српс-
ког језика, на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику (доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци). Кандидат пријавни формулар, зајед-
но са потребном документацијом, доставља на 
адресу школе: Трг братства и јединства, 11233 
Мала Иванча, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора” лично 
у секретаријат школе, у периоду од 8-14 часова 
сваког радног дана или препорученом поштом, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Документација 
се кандидатима не враћа, већ се доставља 
Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документација 
учесника конкурса чије су пријаве непотпуне 
и/или неисправне, школа враћа препорученом 
поштом учесницима конкурса, након протека 
рока за покретање управног спора. Фотокопије 
документације свих кандидата и свих учесника 
конкурса чије су пријаве непотпуне и/или неис-
правне, школа задржава у конкурсној докумен-
тацији. Неблаговремене пријаве неотворене 
се враћају учеснику конкурса препорученом 
поштом након протека рока за покретање 
управног спора. Фотокопија решења (о имено-
вању директора) које доноси министар, биће 
достављена свим учесницима конкурса. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкретном 
поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 
87/2018). Све потребне информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе лично 
или путем телефона 011/8253-202. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11060 Београд, Карбегијева 4

Доцент за ужу научну област 
Текстилно инжењерство

на Катедри за текстилно инжењерство, 
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области 
Хемија и хемијска технологија. Остали услови 
конкурса утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Технолошко-металуршког 
факултета, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника, сарадника и истра-
живача Технолошко-металуршког факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: пријаве на конкурс се подносе у 
писаној форми на адресу: Технолошко-мета-
луршки факултет, Служба за опште послове 
– пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4 
(Архива, канцеларија 8), и у електронској фор-
ми на имејл адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. 
Уз пријаву доставити и доказе о испуњености 
услова: опширна биографија са освртом на 
стручни рад, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, списак научних радова са радовима, и 
све остало релевантно за конкурс. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору 
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за 
подношење пријаве на конкурс. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Доцент за уже научне области 
Механика тла, фундирање и 
геоеколошко инжењерство и 
Механика стена и подземне 

конструкције
на одређено време од пет година

2. Доцент за ужу научну област 
Механика тла, фундирање и 
геоеколошко инжењерство

на одређено време од пет година

3. Доцент за уже научне области 
Хидрологија, механика флуида и 
хидраулика и Водоснабдевање, 

санитарно инжењерство и 
инжењерство заштите  

животне средине
на одређено време од пет година

4. Доцент за ужу научну област 
Металне конструкције

на одређено време од пет година

5. Доцент за ужу научну област 
Менаџмент, технологије и 
управљање пројектима у 

грађевинарству
на одређено време од пет година

6. Ванредни професор за уже 
научне области Геодетски премер и 

Управљање непокретностима
на одређено време од пет година

7. Ванредни професор за ужу научну 
област Геодетски премер

на одређено време од пет година

8. Ванредни професор за уже 
научне области Геоинформатика и 

Геодетски премер
на одређено време од пет година

9. Ванредни професор за уже 
научне области Информационе 
технологије у грађевинарству и 

геодезији и Менаџмент, технологије 
и управљање пројектима у 

грађевинарству
на одређено време од пет година

10. Редовни професор за ужу научну 
област Инжењерска геометрија и 

визуелизација простора

УСЛОВИ: Општи услови: 8. ниво НОКС-а, докто-
рат из уже научне области за коју се кандидат 
бира. Кандидати, поред општих услова, треба 
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да испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и дру-
гих општих аката Универзитета и Факултета. 
Уз пријаву доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак научних радова 
и оверен препис диплома. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кoнкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара бр. 16

e-mail: info@ict.edu.rs
www.atuss.edu.rs

www.ict.edu.rs

Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
област Интернет технологије

на одређено време од једне године
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична 
дела из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора имати завршене основне 
студије у области за коју се бира, на акредито-
ваној високошколској установи и акредитова-
ном студијском програму у Републици Србији са 
просечном оценом најмање 8 (осам); кандидат 
мора имати статус студента на мастер академ-
ским студијама или мастер струковним студија-
ма или специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; 
кандидат мора испољавати склоности и 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 оце-
ном приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство). Пријаве на кон-
курс, могу се поднети најкасније у року од 10 
дана, рачунајући од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Пријаве на конкурс се могу 
предати лично, искључиво радним данима 
(понедељак – петак) од 10 до 14 часова 
или послати путем поште, на адресу Висо-
ка школа за информационе и комуникационе 
технологије, 11000 Београд, Здравка Чела-
ра 16. Пријаве послате поштом морају стићи у 
Одсек Висока школа за информационе и кому-
никационе технологије до истека наведеног 
рока за конкурисање, иначе ће се сматра-
ти неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај 
конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз 
које нису приложени сви потребни дока-
зи, биће одбачене. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Марија Јокић Целић, 
адреса е-поште: marija.jokic.celic@ict.edu.rs, 
Здравка Челара 16 Београд. Пријава на конкурс 
мора обавезно да садржи: податке неопходне за 
идентификовање сарадничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, што 
подразумева обавезно навођење назива сарад-
ничког звања за које се конкурише и редног 
броја под којим је у овом конкурсу наведено, 

и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс 
се обавезно достављају и следећи докази: уве-
рење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности 
за напред наведена кривична дела (из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању). Уколико 
кандидату уверење о неосуђиваности не буде 
издато до затварања овог конкурса, кандида-
ти приликом пријаве на конкус достављају 
потврду да су поднели захтев за издавање 
тог уверења, док само уверење о неос-
уђиваности треба да доставе без одлагања, а 
морају га доставити најкасније до дана засни-
вања радног односа; оверене фотокопије 
високошколских исправа о стеченом степе-
ну потребног, односно одговарајућег високог 
образовања, који је прописан као услов за избор 
у сарадничко звање за које се конкури-
ше, подносе се оверене фотокопије диплома 
са свих нивоа студија које је кандидат завршио; 
уверење високошколске установе о томе да кан-
дидат има статус студента који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се 
конкурише (за звање сарадника у настави 
статус студента на студијама другог степена); 
извод из матичне књиге рођених (или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (или 
оверену фотокопију); радна биографија (CV) 
и одговарајуће доказе који потврђују наво-
де из биографије; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, одговарајући 
доказ да кандидат поседује позитивну оце-
ну укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, 
резултати студентских анкета и слично); одгова-
рајуће доказе о објављеним радовима, када је 
објављивање одређеног броја радова наведено 
као услов; одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваног радног искуства; ако такви дока-
зи постоје, одговарајуће доказе о поседо-
вању захтеваних референци, односно о посе-
довању захтеваних стручних знања, вештина, 
односно компетенција, када је то наведено 
као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Подаци о месту и дану када 
се очекује да ће започети провера оспособље-
ности, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се таква 
провера буде спроводила. Процена испуњености 
општих и посебних услова за избор у сарадничка 
звања у погледу којих се расписује овај 
конкурс, вршиће се на основу доказа које 
кандидати прилажу уз пријаву на кон-
курс и у складу са Правилником о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника 
Академије. Кандидат који поднесе благовре-
мену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс 
и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава 
потребне услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о 
тачном времену одржавања провере оспособље-
ности, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да се 
таква провера одржи.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099

e-mail: office@atuss.edu.rs, office@viser.edu.rs
www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео 

технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
мора имати завршене основне студије, са про-
сечном оценом најмање осам (8), из области 
Електротехничког и рачунарског инжењерства, 
ужа стручна област Аудио и видео технологије, 
на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму; мора има-
ти статус студента на мастер академским, или 
мастер струковним студијама, или на специја-
лиситичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама у области Елек-
тротехничког и рачунарског инжењерства, ужа 
стручна област Аудио и видео технологије; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анкета-
ма које се односе на претходни изборни пери-
од, ако је кандидат лице које нема педагошко 
искуство, кандидат мора бити позитивно оцењен 
на приступном предавању, у складу са одгова-
рајућим општим актом Академије; познавање 
рада и професионално искуство у студијском 
раду, како из области аудија, тако и из области 
телевизије; познавање рада и професионално 
инжењерско искуство у раду са разгласним сис-
темима; познавање техничког рада и искуство у 
пословима конфигурисања, инсталације, умера-
вања и пуштања у рад аудио система свих врста 
и намена; искуство у практичном раду на посло-
вима дизајна звучне слике; познавање и рад у 
следећим програмима: ProTools, Cubase, Nuendo, 
Wavelab, Sound Forge, Smaart, Lacoustics Sound, 
комплетан Adobe пакет.

2. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроника и 

телекомуникације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; мора 
имати завршене основне студије са просечном 
оценом најмање осам (8), на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму; 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; мора испољавати способност 
за наставни рад, што се доказује: ако је кан-
дидат лице које има педагошко искуство, кан-
дидат мора имати позитивну оцену педагошког 
рада у студентским анкетама које се односе на 
претходни изборни период, ако је кандидат 

Посао се не чека, посао се тражи
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лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; поседовање знања, вешти-
на и компетенција потребних за рад са лабо-
раторијском мерном опремом која се користи у 
електроници и телекомуникацијама, посебно са 
спектралним анализатором и оптчким рефлек-
тометром у временском домену; поседовање 
знања потребних за пројектовање оптичких 
комуникационих линкова и мрежа; поседовање 
знања потребних за рад у програмском јези-
ку Matlab, прављење симулација и GUI моде-
ла, анализа резултата у Simulink-u; познавање 
рада са софтверима који се користе за симула-
цију и пројкетовање електричних кола, посебно 
у области дигиталне електронике и интернета 
ствари; познавање рада са софтверима за обра-
ду сигнала, симулацију и пројектовање телеко-
муникационих система, посебно за рад са DVB-
2, оптичким системимаи анализатором спектра; 
поседовање знања потребних за рад у програму 
RadioMobile, креирање и испитивање бежичних 
комуникационих система; поседовање знања 
потребних за рад у софтверским алатима Altium 
и LabVIEW; поседовање знања потребних за 
рад у софтверском пакету MS Office. 

3. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Напомена: због различитих посеб-
них услова за избор одговарајућих кандидата 
у звање сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Рачунарство и информатика, 
услови за избор кандидата постављени су по 
позицијама: 

ПОЗИЦИЈА 1: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању; мора имати завршене основне студије 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство са просечном оценом најмање 
осам (8), на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програ-
му; мора имати статус студента на мастер ака-
демским, или мастер струковним студијама, 
или на специјалиситичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студија-
ма у области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство; 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 прет-
ходни изборни период, ако је кандидат лице 
које нема педагошко искуство, кандидат мора 
бити позитивно оцењен на приступном преда-
вању, у складу са одговарајућим општим актом 
Академије; искуство у раду са студентима; иску-
ство у раду са технологијама база података: SQL 
Server, MySQL; положен предмет Архитектура и 
организација рачунара на основим студијама.

ПОЗИЦИЈА 2: кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању; мора 
имати завршене основне студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство са 
просечном оценом најмање осам (8), на акре-
дитованој високошколској установи и акреди-
тованом студијском програму; мора имати ста-
тус студента на мастер академским, или мастер 
струковним студијама, или на специјалиситич-
ким академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама, у области Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство и ужој струч-
ној области Рачунарство и информатика; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анкета-
ма које се односе на претходни изборни пери-
од, ако је кандидат лице које нема педагошко 
искуство, кандидат мора бити позитивно оцењен 
на приступном предавању, у складу са одгова-
рајућим општим актом Академије.

4. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Системи управљања

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; мора 
имати завршене основне студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство са 
просечном оценом најмање осам (8), на акре-
дитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму; мора имати 
статус студента на мастер академским, или 
мастер струковним студијама, или на специја-
лиситичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама, у области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
и одговарајућој ужој стручној области; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати позитивну 
оцену педагошког рада у студентским анкетама 
које се односе на претходни изборни период, 
ако је кандидат лице које нема педагошко иску-
ство, кандидат мора бити позитивно оцењен 
на приступном предавању, у складу са одгова-
рајућим општим актом Академије; познавање 
рада на рачунару софтверских алата: MS Office; 
познавање програмирања PLC и HMI панела; 
поседовање стручних знања из области система 
аутоматског управљања и мехатронике.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући од 
дана објављивања овог конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 
16 часова, или послати путем поште, на адре-
су Висока школа електротехнике и рачунарства, 
11010 Вождовац, Војводе Степе 283 Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до истека 
наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сма-
трати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај кон-
курс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично име и контакт подаци лица задуженог за 
давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, 
адреса е-поште: pgoran@viser.edu.rs, број теле-
фона: 011/3950-034, канцеларија 003, Војводе 
Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава на кон-
курс мора обавезно да садржи: податке неоп-
ходне за идентификовање сарадничког звања 
(односно радног места) за које кандидат конкури-
ше, што подразумева обавезно навођење сарад-
ничког звања за које се конкурише, области и 
уже стручне области, а за она сарадничка звања 
код којих су одређене позиције обавезно је и 
навођење позиције за коју кандидат конкури-
ше; податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта, контакт теле-
фон кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс 
се обавезно достављају и следећи докази: уве-
рење 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 уверење о 
неосуђиваности треба да доставе без одлагања, 
а морају га доставити најкасније до дана засни-
вања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потреб-
ног, односно одговарајућег високог образовања, 
који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише. Подносе се оверене 
фотокопије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; уверење високошколске уста-
нове о томе да кандидат има статус студента на 
одговарајућем нивоу студијама, који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише (за сарадничко звање сарадник у 
настави – статус студента на мастер студијама, 
за сарадничко звање асистент – статус студента 
на докторским студијама); извод из матичне књи-
ге рођених (или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (или оверену фотокопију); рад-
на биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, одго-
варајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне установе 
на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студент-
ских анкета и слично); ако такви докази постоје, 
одговарајуће доказе о поседовању захтеваних 
референци, односно о поседовању захтеваних 
стручних знања, вештина, односно компетенција, 
односно о објављеним радовима, када је то наве-
дено као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Подаци о месту и дану када 
се очекује да ће започети провера оспособље-
ности, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се таква 
провера буде спроводила. Процена испуњености 
општих и посебних 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 
Академије и општим актом Академије о приступ-
ном предавању. Провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата, ако 
се таква провера буде спроводила, може започе-
ти наредног дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на овај конкурс и обављаће се у 
просторијама Одсека Висока школа електротех-
нике и рачунарства, ул. Војводе Степе број 283, 
Београд. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за 
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву 
на овај конкурс, утврди да испуњава потребне 
услове за избор у звање у погледу кога конкури-
ше, накнадно ће бити обавештен о тачном вре-
мену и месту одржавања провере оспособље-
ности, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да се 
таква провера одржи.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу стручну 

област Клиничка медицина
за рад у Пожаревцу

2. Наставник у звање вишег 
предавача за ужу стручну област 

Клиничка медицина
за рад у Пожаревцу
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3. Наставник у звање вишег 
предавача за ужу стручну област 

Прехрамбена технологија и 
нутриционизам

за рад у Пожаревцу и Београду

4. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Клиничка 

медицина
за рад у Пожаревцу

3 извршиоца

5. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

6. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
за рад у Пожаревцу

7. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Производне 

технологије у машинству
за рад у Пожаревцу и Београду

8. Сарадник у звање асистента 
за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

9. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
за рад у Пожаревцу

10. Сарадник у звање асистента  
за ужу стручну област  

Примена рачунара у дизајну  
и Дизајн ентеријера

11. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Производне 

технологије у машинству
за рад у Пожаревцу и Београду

12. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Производне технологије у 
машинству
2 извршиоца

13. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Заштита животне средине и 
Рециклажне технологије

за рад у Пожаревцу и Београду

14. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

15. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Рачунарство и информатика
за рад у Пожаревцу

2 извршиоца

Напомена: Избор наставника у звање професо-
ра струковних студија врши се на неодређено 
време. Избор наставника у звање вишег преда-
вача врши се на одређено време од 5 година. 
Избор наставника у звање предавача врши се 
на одређено време од 5 година. Избор сарад-
ника у звање асистента врши се на одређено 
време од 3 године са могућношћу продужења 
за још три године. Избор сарадника у звање 

сарадника у настави врши се на одређено вре-
ме од једне 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.

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду кандидати треба да имају одго-
варајући 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 зборни-
цима са рецензијама у складу са општим актима 
високошколске установе; у звање вишег преда-
вача може бити изабрано лице које има науч-
ни назив доктора наука и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама у складу 
са општим актима високошколске установе, у 
звање предавача може бити изабрано лице које 
има академски назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалисте академских студија 
у складу са општим актима високошколске уста-
нове; у звање асистента може бити изабран сту-
дент докторских студија који је сваки од пре-
дходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује сми-
сао за наставни рад у складу са општим акти-
ма високошколске установе; у звање сарадни-
ка у настави на студијама првог степена може 
бити изабран студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија, који је 
студије првог степена студија завршио са про-
сечном 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). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници кон-
курса су дужни да поднесу: радну биографију 
која треба да садржи следеће податке: лич-
ни подаци: име и презиме; подаци о рођењу 
(дан, месец и година, место рођења, општина); 
држављанству, телефон и имејл; 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 установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, студијски програм, 
ужа област која је наведена у дипломи; спе-
цијалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, сту-
дијски програм, назив рада, име и презиме мен-
тора, ужа научна, стручна, односно уметничка 
област која је наведена у дипломи; магистар-
ске студије: назив установе на којој су завр-
шене, 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 презиме 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 ста-
ва 1. ове тачке стечена у иностранству), нази-
ву установе која је извршила нострификацију; 
датуму и месту где је нострификована дипло-
ма стечена, називу установе у којој је стечена. 
Податке о научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу за: 
техничко-технолошке науке: научни и стручни 
радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима 
са научних и стручних скупова; монографија, 
уџбеник, прегледни чланак, збирка задата-
ка, практикум; патенти, нови производи или 
битно побољшани постојећи производи; нове 

биљне врсте, нове врсте стоке и нове техно-
логије, образовно-уметничку област ликовне и 
примењене уметности и дизајн: јавно излагање 
уметничког дела на самосталним изложбама; 
јавно излагање уметничког дела на колектив-
ним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; 
учествовање или вођење посебних уметничких 
курсева, семинара или мајсторских радионица 
у земљи и иностранству; учешће на домаћим 
или међународним конкурсима уметничких 
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 
(научноистраживачко, уметничко и стручно) 
усавршавање знања и вештина, библиографија 
објављених радова и литературе за учење тре-
ба да буде наведена по општим библиографс-
ким принципима, односно упутствима за цити-
рање литературе у научном часопису и то по 
врсти радова. Напомена: моле се кандидати 
да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, 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, унапређење студијског програма, 
рад са наставним подмлатком, развој лабора-
торија, примена система менаџмента квалите-
том у образовном процесу, унапређењу систе-
ма менаџмента квалитетом у циљу унапређења 
образовног процеса; о наставној делатности: 
увођењу нових наставних метода; напредовању 
студената (пролазност, просечна оцена); руко-
вођење завршним радовима; обезбеђењу лите-
ратуре за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауто-
ризована скрипта, практикум, видео туторија-
ли, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; 
усавршавању педагошких вештина; податке о 
доприносу стручној, академској и широј зајед-
ници: уџбеник издат од стране или за потре-
бе других високошколских установа; поглавље 
у уџбенику издатом од стране или за потре-
бе других високошколских установа; помоћни 
уџбеник издата од стране или за потребе дру-
гих високошколских установа; рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника, издатих од стране, 
или за потребе високошколских установа; руко-
вођење стручним пројектима за потребе прив-
редних 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 одбори-
ма часописа, уређивање монографија, рецен-
зије научних радова и пројеката; организација 
научних скупова; руковођење научним пројек-
тима, потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; активности у 
комисијама и телима Министарства просвете и 
телима других министарстава везаних за научну 
и просветну делатност; позитивна цитираност 
кандидатових радова – по цитату (без аутоци-
тата). Друге податке за које кандидат сматра да 
су битни. Доказе: извод из матичне књиге рође-
них, извод из књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), уве-
рење о држављанству РС, све у овереној фото-
копији; диплому или решење о нострификацији 
дипломе стечене у иностранству, у овереној 
фотокопији. Ако кандидату, до тренутка под-
ношења пријаве није издата диплома, подно-
си се уверење о завршетку студија у овереној 
фотокопији, осим за нострификацију дипломе; 
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доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи; копије импресу-
ма, односно каталога са изложби о објављеним 
радовима, сертификате, потврде, уверења и 
друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, орга-
низатора пројеката, научних, стручних и умет-
ничких часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи 
на научноистраживачки, уметнички, стручни и 
професионални допринос; допринос у настави; 
допринос стручној, академској и широј заједни-
ци, друге доказе за које учесник конкурса сма-
тра да су битни. Пријаве се подносе у року од 
8 дана од дана објављивања на адресу: Ака-
демија техничких струковних студија Београд, 
11000 Београд Улица Катарине Амброзић број 
3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099

e-mail: office@atuss.edu.rs, office@viser.edu.rs
www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

3 извршиоца

УСЛОВИ: напомена: због различитих посеб-
них услова за избор одговарајућих кандидата 
у звање сарадник у настави за област Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, ужу 
стручну област Рачунарство и информатика, 
услови за избор кандидата постављени су по 
позицијама: 

ПОЗИЦИЈА 3: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
мора имати завршене основне студије са про-
сечном оценом најмање осам (8), на акредито-
ваној високошколској установи и акредитованом 
студијском програму; мора имати статус студен-
та на мастер академским, или мастер струков-
ним студијама, или на специјалиситичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама у научној или стручној 
области за коју се бира; 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.

ПОЗИЦИЈА 4: кандидат не сме бити правно- 
снажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
мора имати завршене основне студије са про-

сечном оценом најмање осам (8), на акредито-
ваној високошколској установи и акредитованом 
студијском програму; мора имати статус студен-
та на мастер академским, или мастер струков-
ним студијама, или на специјалиситичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама у научној или стручној 
области за коју се бира; 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 студентима; 
искуство у раду са HTML, CSS, ЈS, Python, C++, 
Java; искуство у раду са технологијама релацио-
них и нерелационих база података; искуство у 
раду са графичким софтверима.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући од 
дана објављивања овог конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 
16 часова, или послати путем поште, на адре-
су Висока школа електротехнике и рачунар-
ства, 11010 Београд – Вождовац, Војводе Сте-
пе 283 Пријаве послате поштом морају стићи 
у Одсек Висока школа електротехнике и рачу-
нарства до истека наведеног рока за конкури-
сање, иначе ће се сматрати неблаговременим 
и биће одбачене. Такође, неразумљиве или 
непотпуне пријаве на овај конкурс, као и прија-
ве на овај конкурс уз које нису приложени сви 
потребни докази, биће одбачене. Лично име и 
контакт подаци лица задуженог за давање оба-
вештења о конкурсу: Љиљана Џунић, адреса 
е-поште: office@viser.edu.rs, канцеларија 003, 
Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Прија-
ва на овај конкурс мора обавезно да садржи: 
податке неопходне за идентификовање сарад-
ничког звања (односно радног места) за које 
кандидат конкурише, што подразумева оба-
везно навођење сарадничког звања за које се 
конкурише, области и уже стручне области, а 
обавезно је и навођење позиције за коју кан-
дидат конкурише; податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Уз пријаву на овај конкурс се обавезно дос-
тављају и следећи докази: уверење надлеж-
ног органа (МУП) о неосуђиваности за напред 
наведена кривична дела (из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању), не старије од 
месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на кон-
курс достављају потврду да су поднели захтев 
за издавање тог уверења, док само уверење 
о неосуђиваности треба да доставе без одла-
гања, а морају га доставити најкасније до дана 
заснивања радног односа; оверене фотокопије 
високошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог обра-
зовања, који је прописан као услов за избор у 
наставничко, односно сарадничко звање за које 
се конкурише. Подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је канди-
дат завршио; уверење високошколске устано-
ве о томе да кандидат има статус студента на 
одговарајућем нивоу студијама, који је пропи-
сан као услов за избор у сарадничко звање за 
које се конкурише (за сарадничко звање сарад-
ник у настави – статус студента на мастер 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, сер-
тификати, уверења, потврде и слично). 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 број 
283, Београд. Кандидат који поднесе благовре-
мену, 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.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Унутрашња 
архитектура и дизајн намештаја

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника и сарадника на 
Универзитету донете од стране Националног 
савета за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факул-
тета примењених уметности у Београду. Учес-
ници конкурса подносе: пријаву на конкурс у 
три штампана примерка; оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе у једном пример-
ку; уверење надлежног органа да правоснаж-
ном пресудом није осуђен за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи (члан 72 став 4 Зако-
на о високом образовању); радну биографију 
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факулте-
та) у три штампана примерка и у електронској 
форми на једном CD-у; пет до 10 оригиналних 
радова достављених у електронској форми на 
4 CD-а; за ужу уметничку област Унутрашња 
архитектура и дизајн намештаја, за избор у 
звање доцента; у три примерка потписани спи-
сак приложене документације и у три примерка 
потписани списак достављених радова у елек-
тронској форми; учесници на конкурсу су дужни 
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да у електронском облику, на једном CD-у или 
USB-у, приложе презентацију својих обавезних 
референци, са каталошким подацима о радови-
ма написаним ћириличним писмом и са јасно 
наведеним именом и презименом кандидата 
у доњем десном углу сваке стране презента-
ције, у укупном трајању до 3 минута за избор у 
звање доцента. Образац 2 и Минимални усло-
ви за избор у звање наставника и сарадника у 
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманис-
тичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Бео-
граду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-
2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., 
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Напомена: лица која немају педа-
гошко искуство у звању наставника на акреди-
тованој високошколској установи у обавези су 
да одрже приступно предавање из уже области 
за коју је конкурс расписан. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Документација и радови подно-
се се Правној служби Факултета примењених 
уметности у Београду, Краља Петра 4, у терми-
ну од 10 до 13 часова. За додатне информације 
телефони број 060/5207-721, 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских наука: 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; 
пoзнавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријава кандидата треба да садржи: 
кратку пословну биографију (са контакт пода-
цима); оверену копију дипломе о стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 15 дана, почев од наредног 
дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима, 
а обрада података о личности ће се користити 
само у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу: УНИВЕРЗИТЕТ У 
БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Служби 
за опште послове – са назнаком пријава на кон-
курс, 11000 Београд, Војводе Степе 305. Прија-
ве се подносе путем препоручене пошиљке на 
наведену адресу, или лично (зграда Саобраћај-
ног факултета, на Архиви факултета).

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе
на одређено време ради  

замене запосленe преко 60 дана 
(породиљско одсуство) 

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање 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”, бр. 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 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс 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 назна-
ком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Ванредни професор за уметничку 
област Позоришна и радио режија

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудиовизуелни умет-
ник из области Позоришне и радио режије ФДУ 
или дипломирани позоришни и радио редитељ 
ФДУ.

Ванредни професор или доцент за 
научну област Економске науке, 
ужа научна област Менаџмент и 

економика пословања
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор наука из уже научне области 
Менаџмент и економика пословања.

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудиовизуелни 
уметник из области Филмске и телевизијске 
режијеФДУ или дипломирани филмски и теле-
визијски редитељ ФДУ.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Камера

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудиовизуелни умет-
ник из области Камере ФДУ или дипломирани 
филмски и телевизијски сниматељ ФДУ.

Асистент за уметничку област 
Драматургија, наставни предмет 
Позоришна и радио драматургија

на одређено време

УСЛОВИ: Мастер драмски и аудиовизуелни 
уметник из области Драматургије ФДУ или 
дипломирани драматург ФДУ, уписане доктор-
ске академске студије ФДУ.

Стручни сарадник за уметничку 
област Дигиталне уметности, 

наставни предмети Композитинг и 
мечмувинг, Мокап, Ригинг, Напредне 

технике визуелних ефеката
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар умет-
ности или мастер драмски и аудиовизуелни 
уметник из области Визуелних ефеката.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом 
пријављивања подносе пријаву на конкурс, 
диплому о завршеним студијама и радну био-
графију на прописаном обрасцу 2. Избор се 
врши према Закону о високом образовању, 
Статуту ФДУ, Минималним условима за избор 
наставника на Универзитету и Минималним 
условима за избор наставника ФДУ у Београду.

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

тел. 011/2281-390

Наставник хемије
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад  
одсутне запослене

УСЛОВИ: Дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор 
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање 
и развој, дипломирани физикохемичар, дипло-
мирани хемичар – смер хемијско инжењерство, 
професор 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 физи-
ке-хемије – мастер, дипломирани професор био-
логије-хемије – мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар-профе-
сор физике и хемије за основну школу – мастер, 
дипломирани хемичар – мастер, мастер профе-
сор хемије, мастер хемијчар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије 
и хемије, мастер физикохемичар, дипломира-
ни инжењер хемије аналитичког смера, мас-
тер професор предметне наставе, дипломира-
ни хемичар – инжењер за контролу квалитета 
и менаџмент животне средине, дипломирани 
инжењер хемије биоорганског смера.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка на рад одсутне 

запослене

УСЛОВИ: Средња стручна спрема (4. ниво 
НОКС).

Чистачица
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: Завршена основна школа (1. ниво 
НОКС).
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ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све 
услове за пријем у радни однос из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата врши се претходна провера пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. На психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима упућују 
се кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Након пријема резултата прет-
ходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе одговарајућег степена и врсте 
образовања, а лица са звањем мастер обавезно 
достављају и диплому основних академских сту-
дија), доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, за 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, биографију. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ 
да кандидат има одговарајућу психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Решење о избору 
кандидата доноси директор школе у року од 8 
дана од достављања образложене листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс за 
радни однос”. Достављени подаци обрађиваће 
се, у складу са Законом о заштити података о 
личности, у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КОСТА ЦУКИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81
тел. 011/2288-918

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 

време до 9 месеци

УСЛОВИ: Дипломирани историчар или дипломи-
рани историчар – мастер.

Наставник филозофије  
и социологије

са 40% радног времена, на одређено 
време до 9 месеци

УСЛОВИ: Професор филозофије и социологије.

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до 9 месеци

УСЛОВИ: Дипломирани биолог (мастер).

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: karadziciva-
na93@gmail.com у року од 10 дана од дана 
објављивања огласа.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240
e-mail: skolaodrasliobrenovac@gmail.com

Наставник математике

Наставник српског језика
са 44,44% радног времена на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
за први циклус (од 1 до 4 разреда), 

са 49% радног времена, на одређено 
време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за заснивање радног односа, у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Службени гласник РС” бр 15/2013), Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места у школи, као и Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких аистената за оства-
ривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („ Службени гласник РС” 
бр. 13/2013, 18/2013): 1) да имају одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 
Закона: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
год., а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/ 19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 су 
држављани РС; 5) да знају српски језик; 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. 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, и осталом пратећом доку-
ментацијом слати на адресу Школе. Фотокопије 
докумената морају бити оверене, не старије 
од 6 месеци. Проверу психовизичке способ-
ности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Сва додатна обавештења кан-
дидати могу добити путем телефона на број 
011/8723-240.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: прописани чланом 122, 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) односно лице треба да приложи: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) 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 (б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 овог закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија дозволе за рад – лиценца, настав-
ника, стручног сарадника), доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико је претходно 
обављао функцију директора школе (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду, уколико 
га кандидат поседује (оригинал или оверена 
фотокопија извештаја просветног саветника), 
положен испит за директора, уколико поседује 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора); доказ о радном стажу (кандидат 
мора да има најмање осам година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом – лекарско уверење; оригинал 
или оверену фотокопију из надлежног МУП-а 
којим кандидат доказује да није осуђиван  
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правноснажном пресудом за кр. дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3 Закона за које је изречена 
безусловна казна затора у трајању од најмање 
три месеца, као и за дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење не 
сме бити старије од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак. (уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности у складу са Законом; доказ 
о знању српског језика се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Пријаву (пријавни форму-
лар попунити на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/ 
uploads/ 2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc и одштампати) и з осталу потребну доку-
ментацију доставити на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс”. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе. За 
ближе информације питати на тел. 011/8720-
049, канцеларија секретара школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор  
за ужу научну област  
Физичка електроника

Доцент за ужу научну област 
Физичка електроника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета.

Асистент за ужу научну област 
Енергетски претварачи и погони

3 извршиоца 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета. Посебан 
услов: Предмети уже научне области за које 
се тражи просечна оцена: Електричне машине, 
Електроенергетске инсталације ниског напона, 
Асинхроне машине, Енергетски трансформато-
ри, Енергетски претварачи 1, Електромоторни 
погони, Синхроне машине, Термички процеси у 
електроенергетици.

Асистент за ужу научну област 
Телекомуникације

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), подзаконским актима, условима пред-
виђеним општим актима Универзитета у Бео-
граду и општим актима Факултета. Посебан 
услов: Предмети уже научне области за које 
се тражи просечна оцена: Телекомуникације 
1, Телекомуникациони системи, Радио кому-
никације, Радио технологије, Радио системи, 
Усмерене радио везе, Јавни мобилни системи, 
Мрежна администрација и програмирање, Тео-
рија информација и кодови у телекомуникација-
ма и Комутациони системи.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак научних радова и радови у електронској 
форми на CD-у, копија дипломе односно уве-
рења које важи до издавања дипломе са спис-
ком положених испита у току студија и уверење 
о држављанству) доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса Архиви Факултета, 
Булевар краља Александра 73. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75 /14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
чланом 74 Законa о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 
223/21), Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, 
бр. 237/22), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22-пречишћен текст), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду – Архитектонском 
факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова), 
оверене копије диплома, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду – Архи-
тектонски факултет, Булевар краља Александра 
73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок 
за пријављивање је 15 дана, од дана објављи-
вања конкурса.

Сарадник у звањe асистент за ужу 
научну област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на 
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75 /14, 13/17 – 
одлука УС, 113/18 и 95/18 – аутентично тума-
чење) и чланом 84 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 
и 233/22), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22-пречишћен текст) и Правилником о 
условима, начину и поступку за избор и засни-
вање радног односа сарадника Факултета („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/18).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова), 
оверена копија дипломе и додатка дипломе 
и уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци), подносе се на адресу: Универ-
зитет у Београду – Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана, од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-497

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона 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), потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс 
и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
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технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидати доставе школи следећу документацију: 
радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
прописаном чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
5/2022, 6/2022 и 10/2022); оригинал уверење 
да кандидат није осуђиван за дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал уверење да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са Законом о забрани дискриминације 
(„Службени гласник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрасцу). Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику, 
доставља доказ о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидате који испуњавају 
услове конкурса конкурсна комисија упућује 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са 
потребном документацијом, односно доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Милан Ђ. Милићевић”, 11010 Београд, Бори-
воја Стевановића 27а, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс за наставника разред-
не наставе (неодређено време) ”, поштом или 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Све додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима, 
на број телефона: 011/2889-497.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

1) Наставник предметне наставе 
за економску групу предмета 

економско пословање (4 часа) и 
рачуноводство (16 часова) 

на одређено време

2) Наставник предметне наставе 
за економску групу предмета 

економско пословање (8 часова) и 
статистика (12 часова) 

на одређено време

3) Наставник предметне наставе за 
економску групу предмета принципи 
економије (12 часова) и финансијско 

рачуноводствена обука (8 часова) 
на одређено време

4) Наставник предметне наставе 
за економску групу предмета 

банкарство (12 часова),  
економско пословање (4 часа)  

и статистика (4 часа) 
на одређено време

5) Наставник предметне наставе за 
предмет физичко васпитање

на одређено време

6) Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 
административни референт

са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: 1. за наставника: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, однос-
но 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, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; – на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; за админисра-
тивног референта: да има одговарајуће обра-
зовање у трајању од 4 (четири) године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Одговарајуће образовање за радна места под 
бројем 1-4 одређено је Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право и 
администрација објављено у „Службеном глас-
нику РС – Просветни гласник”, број 4/2022. 
Одговарајуће образовање за радно место под 
бројем 5 одређено је Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама објављено у „Службеном 
гласнику РС – Просветни гласник”, број 4/2022. 
Одговарајуће образовање за радно место под 
бројем 6 је средње образовање у трајању од 4 
године, завршена школа економске или правне 
струке (сви образовни профили) или гимназија 
(сви смерови).

ОСТАЛО: уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потребно је да канди-

дат обавезно достави: оверену копију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
доказ о неосуђиваности који издаје МУП Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију 
извода из казнене евиденције), оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик. Доказ из тачке 
2 (психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, школа ће кандидате 
упутити у Националну службу за запошљавање 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. О времену и месту провере 
упућени кандидати ће бити накнадно обавеште-
ни. Неће се разматрати пријаве без пријавног 
формулара, које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спре-
ме. Школа нема обавезу да доказе поднете уз 
пријаву враћа кандидатима који нису изабрани. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс за посао”, или лич-
но у секретаријату школе, радним данима од 9 
до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”.

ПРВА СПОРТСКА 
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник биологије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији; обавезно знање енглеског језика (напред-
ни ниво). Уз пријаву приложити: бографију, 
уерење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипло-
ме. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документације 
која није у складу са наведеним неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на e-mail 
адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

Сремчица
11253 Београд, Школска 4

тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Директор
на 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, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 овог закона и то 
да: 1. има одговарајуће високо образовање: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
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плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) 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) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 6) има дозволу за рад (лицен-
цу) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, 7) има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) има 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од ступања на дужност). Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона, дужност директора може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: потребна документација: пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs); диплому о стеченом високом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од шест месеци (оригинал или овере-
на фотокопија), овај доказ се прибавља пре 
закључења уговора о раду; уверење МУП-а да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци); уве-
рење о држављанству РС (оригинал или овере-
на фотокопија); оказ о знању српског језика на 
коме се остварује васпитно образовни рад (само 
кандидат који образовање није стекао на срп-
ском језику, доставља уверење високошколске 
установе – оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о положеном стручном испиту (лиценцу) 
за рад наставника, васпитача, стручног сарад-
ника (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о положеном испиту за директора (лиценцу); 
кандидат који не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о радном стажу у установи од нај-
мање осам година на пословима образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника, ако га има) и ако се пријави-

ло лице које је претходно обављало дужност 
директора, доставља резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је вршено спољашње 
вредновање); преглед радне биографије и 
предлог програма рада директора. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са (рачунајући и дан објављивања) на адресу 
ОШ „Вук Караџић”, 11253 Сремчица, Школска 
4, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за директора школе”, поштом или лично (сваког 
радног дана од 08.00 до 13.00 часова). Доку-
ментација коју кандидат достави се не враћа, 
већ се чува у архиви школе. Пријаве поднете 
по истеку рока су неблаговремене и као такве 
неће бити узимане у разматрање. Пријаве које 
не садрже сву потребну докуметацију наведену 
у конкурсу (у оригиналу или овереној фотоко-
пији) су непотпуне и као такве неће бити узи-
мане у разматрање. Министар просвете, науке 
и технолошког развоја врши избор директора у 
року од 30 дана од дана пријема документације 
коју доставља Школски одбор и доноси решење 
о његовом именовању, о чему школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 08.00 до 
13.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Криминологија, пенологија и 
виктимологија

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да 
испуњава остале услове предвиђене чл. 74 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), као 
и Статутом Факултета за избор у звање настав-
ника. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографију, библиогра-
фију, оверене копије диплома, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се Факултету, на наве-
дену адресу, у року од 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“

Београд – Палилула, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вапитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја; 
2. оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању; 3. уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (изда-
то у МУП-у); 4. оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених; 6. доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 7. очи-
тану личну карту: 8. кратку биографију. Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, подноси се 
приликом пријема у радни однос. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе поштом или лич-
но у Секретаријату школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 

БОР

ОШ „СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) кан-
дидат мора да има одговарајуће високо обра-
зовање високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгп-
варајући предмет, односно групу 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; високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази који се прилажу: потписа-
на пријава са биографијом; попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
сграници Министарства просвете, науке и техн. 
развоја; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неосуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена 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 
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као поверени посао). Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна коми-
сија ће сачинити листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања раз-
говора бити обавештени на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Напомена: 
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног орга-
на (јавног бележника, у општинској управи или 
суду) неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова слати на горе наве-
дену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области инжењерског менаџмента, са 
завршеним техничким факултетом – студијским 
програмом инжењерски менаџмент. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута 
Техничког факултета у Бору као и Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у 
Београду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија 

и хемијско инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат наука из науч-
не области технолошког инжењерства. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о 
високом образовању („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) 
и члана 106, 113 и 114 Статута Техничког 
факултета у Бору као и Правилника о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Прерађивачка 

металургија и метални материјали
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 

и Правилником о стицаљу звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
у области металуршког инжењерства. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 85 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 88/2017) и члана 109, 116 и 117 Статута 
Техничког факултета у Бору, као Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника и сарадника на 
Техничком факултету у Бору.

Асистент за ужу научну област 
Екстрактивна металургија и 

металушко инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицаљу звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер 
инжењер металургије и уписане докторске ака-
демске студије студијског програма металурш-
ко инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 84 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, број 88/2017) и 
члана 109, 116 и 117 Статута Техничког факул-
тета у Бору, као Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факул-
тету у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак радова, копиране стране 
научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа непостојања сметње из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, 19210 Бор, 
Војске Југославије 12. Рок за пријаву по конкур-
су је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића бб.
тел. 032/322-556

Васпитач

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: кандидат треба а испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање и 
то: кандидат за радно место васпитач, одгова-
рајуће високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године или изузетно, на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; кандидат за радно место 
медицинска сестра – васпитач, одговарајуће 
средње образовање: медицинска сестра – вас-

питач (IV степен); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) да зна српски језик. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развој. Уз попуњен и ручно потписан 
пријавни формулар и кратку биографију, канди-
дат подноси следећу документацију, као доказ 
испуњености услова за пријем у радни однос: 
очитану личну карту или фотокопију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције МУП-а – изда-
то након објављивања конкурса; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о знању 
српског језика издат од одговарајуће установе 
(подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно у 
просторијама управе (објекат „Сунце”), радним 
даном у времену од 8 до 13 часова или поштом 
на адресу: Предшколска установа „Радост” 
Чачак, Булевар Вука Караџића бб., у затворе-
ној коверти са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место _____ (навести радно место за 
које се конкурише”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. 

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139, 140 и 122 став 5 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/218, 
10/19, 6/220 и 129/21): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника гимназије, 
за педагога или психолога и то: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
области педагошких наука или интернационал-
не, мултидисциплинарне, трандисциплинарне 
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 за 
одговарајући предмет; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да кандидат 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или 
стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; 3) радно искуство од најмање осам 
година у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 4) да има обуку и положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; 5) да 
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има психичку, физичку и здравствену спосов-
ност за рад са децом и ученицима; 6) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 9) да има 
држављанство Републике Србије; 8) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву и попуњем и одштам-
пан формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају следећу доку-
метацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но о испиту за лиценцу наставника, односно 
стручног сарадника; потврду да кандидат има 
најмање осам година рада у установи у области 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одго-
варајуће образовање стекли на српском јези-
ку не подносе доказ); доказ да кандидат има 
савладану обуку и положен испит за директо-
ра (уколико кандидат поседује); доказ да нису 
осуђивани 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 примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 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 (не старије од 
шест месеци); уверење да против кандидата 
није покренута истрага (не старије од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (доказ или изјаву о недостављању дока-
за подносе само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата-извештај просветног саветника (под-
носе кандидати који поседују извештај); лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених; биографију са кратким прегледом 
радног искуства и предлогом програма рада 
директора школе, као и друге доказе којима 
поткрепљује свој рад и успехе у наставно-пе-
дагошком раду, организационе и менаџерске 
способности. Пријава за конкурс се подноси у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
директора”, препорученом поштом на адресу: 
Гимназија „Таковски устанак”, 32300 Горњи 
Милановац, Милоша Великог 11, или секретару 
школе лично. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Телефон за информације: 032/713-435. 
Министар просвете, науке и технолошког раз-
воја врши избор директора школе у року од 30 
дана од дана пријема документације и доноси 
решење о његовом именовању.

ЈАГОДИНА

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294
e-mail: dj.jaksic.pn@gmail.com

Наставник српског језика
са 77,78% радног времена,  

на одређено време, ради замене  
одсутно запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 ст. 
тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21), и то: 
1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 3 став 1 тачка 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22 и 10/22) – лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 
Докази о испуњености ових услова саставни 
су део пријаве на конкурс. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку 
радну биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење из 
казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (не старије од 6 месеци); доказ да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); лекарско уверење – доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, на горе наведену адресу. 
Контакт телефон 035/563-294.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/563-930

Библиотекар
са 50% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) 
и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања – одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. год. и 
одговарајуће образовање у складу са чл. 6 ст. 
1 тач. 8 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022 и 6/2022): дипломирани биб-
лиотекар – информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности, 
професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор јези-
ка и књижевности, односно књижевности и 
језика – смер за библиотекарство, професор, 
односно дипломирани филолог књижевности 
и језика, професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности, професор срп-
ског језика и књижевности, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, мастер библиотекар – информа-
тичар, мастер филолог (главни предмет / про-
фил библиотекарство и информатика), мастер 
професор језика и књижевности (главни пред-
мет / профил библиотекарство и информати-
ка), професор југословенских књижевности, 
дипломирани компаративиста и библиотекар; 
професор српске књижевности и језика; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српска књи-
жевност, Филологија, модул Српски језик и 
компаративна књижевност). Лица из става 2. 
тачка 8. која су стекла академско звање мас-
тер професор језика и књижевности морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Србистика; Језик, књижевност, 
култура (предмет / профил Библиотекарство 
и информатика са страним језиком); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену  
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кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију (са радном биографијом); 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству републике 
србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат, 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс – за радно место библиотекар”. 

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
22,22% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 
1) и 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања – одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
год. и одговарајуће образовање у складу са чл. 
3 ст. 1 тач. 3. подтач. 2) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022): професор, 
односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност; професор француског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил Француски језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Француски језик и књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије из области предмета, односно на студијс-
ким групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Француски језик и књижевност; 
Француски језик и књижевност; Француски језик 
и књижевност са другим романским језиком и 

културом; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију (са радном биографијом); 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству републике 
србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат, 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс – за радно место наставник францус-
ког језика”. 

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 22,22% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) 
и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања – одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год. и одго-
варајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 
1. под а) 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, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022): 1) професор српског језика 
и књижевности, 2) професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3) про-
фесор српске књижевности и језика, 4) профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5) дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, 

6) дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима, 7) профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност, 8) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, 
11) професор српскохрватског језика са источ-
ним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, 13) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, 16) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор 
српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, 18) професор српског 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком, Српски језик као страни), 21) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), (22) професор 
српскохрватског језика и књижевности; (23) 
мастер филолог из области филолошких наука; 
(24) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (25) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страни-
ци министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију (са радном биографијом); 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству републике 
србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
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но-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат, 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама, 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс – за 
радно место наставник српског језика”. 

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) 
и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања – одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. год. и 
одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 
1 тач. 8 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022 и 6/2022): професор физи-
ке, дипломирани физичар, професор физи-
ке и хемије, дипломирани педагог за физику 
и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломи-
рани физичар истраживач, дипломирани про-
фесор физике и хемиј за основну школу, дипло-
мирани професор физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар – мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар – мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар – мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар – професор физике – мастер, дипло-
мирани физичар – теоријска и експериментал-
на физика – мастер, дипломирани физичар – 
примењена и компјутерска физика – мастер, 
дипломирани физичар – примењена физика 
и информатика – мастер, дипломирани физи-
чар – професор физике и основа технике за 
основну школу – мастер, дипломирани физичар 
– професор физике и хемије за основну школу 
– мастер; мастер професор математике и физи-
ке; мастер професор информатике и физике; 
дипломирани физичар – информатичар; мас-

тер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс, достави следећу документацију:по-
пуњен и одштампан пријавни формулар, који се 
налази на званичној интернет страници минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију (са радном биографијом); овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству републике србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику). Лекарско уверење надлежне 
здравствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат, који 
буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама, 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс – за 
радно место наставник физике”. 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
„СРЕЋНО”

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб.

Помоћни кувар

УСЛОВИ: стечено или признато средње обра-
зовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, III или IV степен стручне спреме било 
које врсте занимања, положен испит за сани-
тарни-хигијенски минимум (за хигијену живот-
них намирница), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 
односно студентима, да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање шест месеци и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

Возач возила Б категорије

УСЛОВИ: стечено или признато средње обра-
зовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, III или IV степен стручне спреме било 
које врсте занимања, положен возачки испит 
Б категорије, положен стручни испит за рад 

са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењима у котларници), лиценца за 
вршење основних послова службеника обез-
беђења – без оружја, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, 
односно студентима у складу са Законом о уче-
ничком и студентском стандарду и прописима 
у саобраћају, да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. 

ОСТАЛО: документација која треба да се подне-
се: пријава на конкурс са кратком биографијом 
(пожељно је да кандидат има стечено радно 
искуство на истим или сличним пословима), 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплома о стеченом степену 
стручне спреме; доказ о положеном возачком 
испиту Б категорије за кандидате за радно 
место возач возила Б категорије; доказ о поло-
женом испиту за санитарни-хигијенски минимум 
(за хигијену животних намирница) – пожељно, 
није обавезни услов за заснивање радног одно-
са, доказ о положеном стручном испиту за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењима у котларници) – пожељ-
но, није обавезни услов за заснивање радног 
односа, доказ о стеченој лиценци за вршење 
основних послова службеника обезбеђења – 
без оружја, за кандидате за радно место возач 
возила Б категорије; лекарско уверење којим се 
доказује општа здравствена способност, однос-
но лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност за возача моторних возила, 
уверење да није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага из надлежности 
основних и виших судова и јавних тужилашта-
ва, уверење о неосуђиваности које издаје МУП, 
потврда да у складу са законом није утврђено 
дискриминаторно понашање коју издаје виши 
суд, оцена посебне психичке, физичке и здравс-
твене способност за рад са ученицима одн. сту-
дентима којим се доказује посебна здравствена 
способност за рад са ученицима студентима, а 
у смислу члана 62 Закона о ученичком и сту-
дентском стандарду („Сл. гл. РС број 18/2010..... 
10/2019). Ради оцене посебне психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са учени-
цима одн. студентима, Дом ће све кандидате 
који су поднели потпуну документацију, упути-
ти надлежној филијали Националне службе за 
запошљавање у Јагодини, пре доношења одлу-
ке о избору. Документација се подноси у ориги-
налу или овереним фотокопијама (да су једнаке 
оригиналу) у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018) и не 
сме да буде старија од 6 месеци (осим изво-
да из матичне књиге рођених који може бити 
и старији). Документација неће бити враћена 
подносиоцу пријаве. Уверење о неосуђиваности 
које издаје МУП прибавља установа за све кан-
дидате који су поднели потпуну документацију, 
уз њихову писмену сагласност. Пожељно је да 
кандидати сами доставе наведени доказ ради 
бржег и ефикаснијег вођења поступка, али није 
обавезно. Пријаве на конкурс обавезно морају 
да садрже податке о радном месту на које кан-
дидат конкурише и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адресу 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријаве на конкурс са документацијом која се 
доставља у прилогу пријаве, подносе се непо-
средно у Дому ученика радним данима од 8 до 
14 часова, или поштом на адресу у Ћуприји, 
Кнеза Милоша бб., са назнаком на коверти 
„Пријава на конкурс”. Лице задужено за давање 
обавештења у вези конкурса: Дејан Тимић, 
035/8820-991. Рок за подношење пријава 
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на конкурс је 10 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и фотокопије докумената које нису ове-
рене, биће одбачене решењем, против којег се 
може изјавити приговор директору установе у 
року од 5 дана од дана пријема решења.

КИКИНДА

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20

тел. 0230/67-203
e-mail: ostopola@gmail.om

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; у 
даљем тексту: Закон) – чл. 122 ст. 2 Закона, 
а које има одговарајуће образовање за настав-
ника, педагога и психолога основне школе из 
члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одоговарајућег образовања. (чл. 122 ст. 5 
Закона), а изузетно ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (члан 122 став 6 Закона). Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020 и 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022; у даљем тексту: Правил-
ник) прописани су степен и врста образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Доказивање постојања услова: 1. да 
има образовање из чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона – доказује се подношењем оверене 
фотокопије дипломе, односно уверења о стече-
ном високом образовању у степену и врсти из 
Правилника. Лица која су образовање стекла у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чл. 140 Закона или су образовање стекли 
у систему војног школства или у иностранству, 
као доказ о испуњености услова у погледу сте-
ченог образовања, достављају оверену фото-
копију решења министарства надлежног за 
послове образовања (чл. 143 Закона); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима из чл. 139 
ст. 1 тач. 2) Закона – доказује се подношењем 
оригинала или оверене фотокопије лекарског 
уверења надлежне службе медицине рада пре 
закључења уговора о раду; 3. да није осуђи-
вано 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 зло- 
стављање 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 из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није 
против кандидата покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора – доказује се подношењем оригина-
ла или оверене фотокопије уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова и 
надлежног основног суда (не старије од шест 
месеци); 4. да је држављанин Републике Србије 
из чл. 139 ст. 1 тач. 4) Закона – доказује се 
подношењем оригинала или оверене фотоко-
пије уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци); 5. да зна српски језик као и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона – лица која 
су одговарајуће образовање стекла на српском 
језику подносе доказ као за тачку 1, а уколико 
одговарајуће високо образовање није стечено 
на српском језику доставља се оверена фото-
копија потврде / уверења да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на срп-
ском језику или је положило испит из језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(члан 141 став 7 Закона); 6. да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка из чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се подно-
шењем оригинала или оверене фотокопије доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 7. да има обуку и положен испит за 
директора установе из чл. 122 ст. 5 Закона – 
доказује се подношењем оверене фотокопије 
уверења о положеној обуци и испиту за дирек-
тора (изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору који 
не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност, престаје 
дужност директора (члан 122 став 10 Закона); 
8. да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања из 
чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем 
потврде / уверења или овереном фотокопијом 
истих издатим од стране послодаваца код којих 
је обављао напред наведене послове. Осим 
наведене документације, уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), односно 
његову оверену фотокопију за кандидате који 
су променили презиме односно име после изда-
вања дипломе. Осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора, комисија цени и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) – чл. 123 ст. 14 Закона, уколико је у раду 
кандидата таквог надзора било, кандидат треба 
да достави и извештај, односно оверену фото-
копију извештаја просветног саветника. Уколи-
ко се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – чл. 123 ст. 15 Закона.

ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у недељном листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Кандида-
ти уз својеручно потписане пријаве достављају 
преглед кретања у служби, биографске подат-
ке, податке о стручним и организационим спо-
собностима и наведену конкурсну докумен-
тацију, на горе наведену адресу поштом или 
лично, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-

ти. Неблаговремена пријава је пријава која је 
поднета након истека рока на који је конкурс 
објављен. Непотпуна пријава је она пријава 
која не садржи тражену конкурсну документа-
цију. Конкурсна документација се не враћа. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секре-
тара школе, на број телефона 0230/672-03.

ОШ „КАРОЛИНА КАРАС”
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023, 793-510
e-mail: hosko@stcable.net

Педагошки асистент
за ученике ромске националности, 

на одређено време, до краја школске 
2022/2023. године, односно  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 8 Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Службе-
ни гласник РС”, број 87/2019); 2) да има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима 
је потребна додатна подршка у образовању; 
3) да има има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, тј. мађарски језик; 7) 
да зна ромски језик у складу са чл. 8 Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС”, број 87/2019). 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да доста-
ви: оверен препис / оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о заврше-
ном програму обуке за педагошког асистента 
по прогаму Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, доказ МУП-а о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 30 дана), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 
шест месеци), доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, у 
складу са одредбом члана 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ да 
зна ромски језик, у складу са одредбом члана 
141 став 8. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија), кратка биографија – ЦВ. Лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (www.mpn.gov.rs). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у обзир. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима подносе се у затвореној 
коверти, непосредно у секретаријату школе 
или поштом са назнаком „Пријава на конкурс за 
педагошког асистента „ слати на адресу школе.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПУ „ШАРСКО ЛАНЕ”
Штрпце 

Васпитач
за рад у издвојеном одељењу у Јажинцу

4 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, 
основне струковне академске студије, дипломске 
академске студије мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије, смер педагошки, звање васпитач.

Медицинска сестра – сарадник 
на пословима неге и превентивно 

здравствене заштите, за рад у 
издвојеном одељењу у Јажинцу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра – васпитач.

Кувар
за рад у издвојеном одељењу у Јажинцу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме угос-
титељско – прехрамбени, КВ кувар.

Сервирка
за рад у издвојеном одељењу у Јажинцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу у Јажинцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

Ложач
за рад у издвојеном одељењу у Јажинцу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
смер машински, електро, КВ монтер централ-
ног грејања.

ОСТАЛО: поседовање одговарајућег високог 
образовања на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.сптем-
бра 2005. године на студијама првог степена 
(основне академске односно струковне студије 
у трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.септембра 
2005. године) студијама у трајању од три годи-
не одговарајуће више образовање, односно са 
одговарајућим средњим образовањем у складу 
са посебним законом односно оверену копију 
дипломе о завршеној стручној спреми; поседо-
вање држављанства Републике Србије; извр-
шена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима (васпитач и медицинска 
сестра на пословима неге и превентивно здравс-
твене заштите); знање српског језика и језика на 
којем се изводи васпитно – образовни рад; посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собнсти за рад са децом и ученицима (доставља 
кандидат који је изабран пре закључење уговора 
о раду); неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању у најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породицу, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, доказ о неосуђиваности 
из МУП-а не старији од шест месеци; доказ да 
против кандидата није донета наредба о спро-
вођењу истраге, донето решење о одређивању 
притвора, подигнута оптужница, покренут кри-
вични поступак из суда не старији од шест 
месеци; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање Републи-
ке Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија); доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству); оверен препис 
/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на коме се 
изводи образовни – васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања, доказ да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак; доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран пре закључивања уговора о 
раду. Попуњен формуларар за пријаву на кон-
курс који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, се прилаже 
уз остало тражену документацију. Пријаве са 
послати на адресу: Предшколска установа „Шар-
ско лане”, 38236 Штрпце, Цара Лазара бб., са 
назнаком „За конкурс” поштом или лично сваког 
радног дана у просторијама ПУ „Шарско лане” од 
9 до 15 часова. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на телефону број 0290/71-193.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица 
Филипа Вишњића бб.

тел. 028/425-473, 028/425-475 

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Педагошке науке,  
ужа научна област Педагогија

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Историје, археолошке и класичне 
науке, ужа научна област  

Историја средњег века

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Психолошке науке, ужа научна 
област Психологија

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Англофона књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора, за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Англофона књижевност

на одређено време 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора, за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Англистичка лингвистика

на одређено време 5 година
2 извршиоца

Наставник у звање ванредног 
професора, за научну област 

Социолошке науке, ужа научна 
област Социологија

на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента, за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област  
Историја српске књижевности

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати за наставника тре-
ба да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 74 и 75 Закона о високом образовању 
Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019, 
6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутентично тум-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), чланом 
139-153 Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Приштини са при-
временим седиштем у Косовској Митровици и 
Правилником о минималним условима за избор 
узвање наставника Филозофског факултета у 
Косовској Митровици. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе: биографију, 
оверене преписе диплома о стеченим нивоима 
студија, цписак објављених публикација, науч-
них и стручних радова, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да 
против кандидат није покренута истрага нити 
подигнута оптужница и друге доказе о испуње-
ности услова конкурса. Кандидати су обавезни 
да сву потребну документацију доставе у елек-
тронској форми на ЦД-у и ПДФ формату.Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на 
адресу: Филозофски факултет, 38220 Косовска 
Митровица, Филипа Вишњића бб., са назна-
ком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Обавештења се могу добити на теле-
фоне: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне и трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника или/и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит, да има најмање 8 годи-
на рада у установи, на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима; да 
има држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело давање или примање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, непостојање наредбе 
о спровођењу истраге, потврђене оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања 
утврђеног у складу са законом, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад, да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампан пријавни формулар треба да 
поднесе следећу документацију: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању 8 оригинал 
или оверена фотокопија код нотара); уверење 
о положеном стручном испиту или положеној 
дозволи за рад – лиценци за наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверена 
фотокопија код нотара); доказ да има најмање 
8 година рада у установи у области образо-
вања и васпитања након стеченог образовања; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију) не старије од 6 месеци од дана 
подношења пријаве; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију – 
нов образац); уверење / потврду из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела против полне слободе и про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – издато 
након објављивања конкурса; уверење / потвр-
ду из надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – изда-
то након објављивања конкурса; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(прибавља се пре закључења уговора о раду); 
уверење о извршеној обуци и положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не буде 
садржала наведени документ неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); краће биографске подат-
ке о кретању у досадашњој служби, стручном 
усавршавању и оствареним резултатима рада 
и предлог мера, организације и начин руко-
вођења школом које би спровео као директор. 
Документацију која се доставља уз пријаву, 
кандидат доставља у три примерка (један при-
мерак чини оригинал или фотокопија докумен-
тације коју је оверио јавни бележник – нотар, 
а друга 2 примерка документације кандидат 
доставља у фотокопији оверених примерака). 

Уколико је диплома, односно уверење о сте-
ченом високом образовању на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Уколико се на конкурс 
јавља лице које је претходно обављало или 
још обавља дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену њеног спољашњег 
вредновања, доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора, односно изјаву да у току 
обављања дужности директора није вршен 
стручно-педагошки надзор. Уколико кандидат 
поседује доказ о стручно-педагошком надзо-
ру, доставља извештај просветног саветни-
ка оригинал или оверену фотокопију. Поред 
наведеног кандидат треба да наведе и краће 
биографске податке, стручном и радном усавр-
шавању и оствареним резултатима у раду као 
и предлог мера, организације и руковођења 
школом које би спровео као директор школе.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Сва потребна 
обавештења се могу добити на бро телефона 
034/821-191. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се на адресу школе. ОШ „Милан 
Благојевић” 34313 Наталинци, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора шко-
ле”, препорученом поштом или лично секрета-
ру школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 

Алгебра и логика
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време на три године

УСЛОВИ: Ниво 7. 1 НОКС-а, и уписане доктор-
ске студије уже научне области за коју се бира 
или ниво 7. 2 НОКС-а магистар математичких 
наука уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а док-
тор математичких наука који је изабран у звање 
асистента по Закону о високом образовању и у 
наведеном звању провео највише један избор-
ни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 

Математичка анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време на три године

УСЛОВИ: Ниво 7. 1 НОКС-а, и уписане доктор-
ске студије уже научне области за коју се бира 
или ниво 7. 2 НОКС-а магистар математичких 
наука уз услов да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а док-
тор математичких наука који је изабран у звање 
асистента по Закону о високом образовању и у 
наведеном звању провео највише један избор-
ни период. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област Хемија 
ужа научна област Физичка хемија

у Институту за хемију Факултета,  
на одређено време на три године

УСЛОВИ: Ниво 7. 1 НОКС-а, и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или 
ниво 7. 2 НОКС-а магистар хемијских наука уз 
услов да је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, односно ниво 8 НОКС-а доктор хемијских 
наука који је изабран у звање асистента по 
Закону о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за 
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објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ШУМАДИЈА
Крагујевац, Трг тополиваца 4 

пошт. фах 173
тел. 034/300-990
www.asss.edu.rs.

Асистент за ужу стручну област 
Информационе технологије

на одређено време од три године,  
за рад у Одсеку Аранђеловац,  

Јосифа Панчића 11

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети 
лице које је студент докторских студија из нау-
чне области за коју се бира у звање; који је 
сваки од претходних степена студија (основне 
и мастер студије) из одговарајуће научне, 
односно стручне области за коју се бира, завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам); 
које није осуђивано за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи и које показује смисао за наставни 
рад. Под напред наведеним условима у звање 
асистента може бити изабран и магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Документа која кандидат доставља 
на конкурс: својеручно потписана пријава на 
конкурс; радна биографија; оверене фотоко-
пије диплома о свим завршеним степенима 
високог образовања; доказ о статусу студен-
та докторских студија, односно доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације; уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван; фотокопија важеће личне карте, 
односно очитан образац личне карте; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних; списак научних и струч-
них радова; као и саме радове; доказе о избо-
рима у сарадничко звање (ако постоје); дока-
зе о кретању у професионалном раду; доказе 
за сваки податак наведен у пријави, односно 
радној биографији; потписану изјава о давању 
сагласности за обраду и јавно објављивање 
података о личности (дата на Обрасцу број 3, 
доступном на сајту Академије). Радну биогра-
фију, списак научних и стручних радова и саме 
радове кандидат доставља и у електронској 
форми на ЦД-у или УСБ-у. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања конкурса. Пријава се дос-
тавља на адресу: Академија струковних студија 
Шумадија, Трг тополиваца 4, пошт. фах 173, 
34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на кон-
курс” са назнаком звања за које се конкурише. 
Неблаговремена и непотпуна пријава неће бити 
узета у разматрање. Телефон за информације 
о конкурсу: 034/300-990 (Мирослава Прокић).

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за научну  
област Правне науке, ужу  

Кривично-правну научну област
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија из науче области за коју 
се бира, који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам 
(8), на период од једне године, са условима из 
члана 83 Закона о високом образовању и члана 
117 и 127 Статута Правног факултета у Крагује-
вцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова као и доказе из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању, слати на адресу: 
Правни факултет у Крагујевцу, 34000 крагује-
вац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 
област Музичка уметност, ужа 

уметничка област Музика у медијима
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

Наставник у звање ванредни 
професор за уметничку област 

Ликовне уметности, ужа уметничка 
област Вајарство

на одређено време од пет година

Наставник у звање редовни 
професор у интердисциплинарној 

уметничкој области  
Дигитални медији

Наставник у звање редовни 
професор за уметничку област 

Ликовне уметности, ужа уметничка 
област Сликарство

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности: за избор у звање ванредни профе-
сор: доктор или магистар из одговарајуће уже 
уметничке области са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и више уметничких 
остварења у уметничкој области или висо-
ко образовање мастер академских студија и 
уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности. За избор у звање редов-
ни професор: доктор или магистар из одгова-
рајуће уже уметничке области са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи и већи број 
признатих уметничких остварења значајних за 
развој уметности или високо образовање мас-
тер академских студија и изузетна уметничка 
дела која су значајно утицала на развој култу-
ре и уметности.

Наставник у звање доцент  
за научну област Филолошке науке,  

ужа научна област  
Дијахронија српског језика

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни 
професор за научну област 

Филолошке науке,  
ужа научна област Немачка 

књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
друштвено-хуманистичких наука: за избор у 
звање доцент: доктор наука из научне области 

за коју се кандидат бира са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама. За избор 
у звање ванредни професор: доктор наука из 
научне области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи 
и има више научних радова од значаја за раз-
вој науке, у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, оригинална стручна 
остварења, односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. Кандидати тре-
ба да испуњавају опште, обавезне, изборне 
и посебне услови предвиђене чл. 74 и чл. 75 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 
67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. године), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу – пречишћен тест (бр. 01-3691/1 
од 02.03.2021. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 
16.05.20022. године), Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-480 
од 03.06.2022. године), Правилником о кри-
теријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. 
I-01-478 од 03.06.2022. године), Правилником о 
ужим научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. III-01-317 од 13.04.2022. године). 
Кандидати који се пријављују на конкурсе 
морају испуњавати општи предуслов у погледу 
неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона 
о високом образовању и чл. 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, што доказују 
потврдом надлежног органа да нису осуђивани 
за кривична дела предвиђена наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: документа која је потребно достави-
ти: пријаву; биографију; стручну биографијове-
рене копије диплома (или уверења) свих нивоа 
студија (са наведеном просечном оценом); на 
конкурс – за радно место наставник у звање 
редовни професор у интердисциплинарној 
уметничкој области Дигитални медији – канди-
дат који има стечен научни назив доктора наука 
или доктора уметности на ИМТ студијама дужан 
је да уз пријаву на конкурс достави додатак 
дипломе и план и програм ИМТ студија; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену копију); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену копију); фотокопију личне кар-
те и очитану личну карту; доказ о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности 
утврђених чл. 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу – потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) – оригинал или оверену копију; 
потврду Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврду 
о педагошком искуству на високошколској уста-
нови; за кандидате који се први пут бирају у 
звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
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предвиђено је јавно приступно предавање. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација тра-
жена конкурсом као доказ о испуњености усло-
ва, сматраће се неуредном и неће се узети у 
разматрање. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 пример-
ка, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http: 
//www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Прили-
ком доказивања биографских података, канди-
дат је дужан да се придржава Закона о зашти-
ти података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва 
документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јова-
на Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Сарадник у звање асистент са 
докторатом за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Хиспанске књижевности и 

култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора наука из 
области за коју се бира и смисао за наставни 
рад.

Сарадник у звање лектор за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Шпански језик и 

лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије 
(или њима еквивалентне четворогодишње сту-
дије према раније важећем закону) са просеч-
ном оценом најмање осам (8) на основним и 
на мастер академским студијама, као и способ-
ност за наставни рад. За сваки поновни избор у 
звање лектора неопходно је да кандидат испуни 
и следеће услове: најмање један стручни или 
научни рад објављен у часописима или зборни-
цима научних конференција или најмање један 
књижевни или ванкњижевни (стручни) превод; 
позитивно оцењен педагошки рад у складу са 
Правилником о стандардима и процедурама 
обезбеђивања квалитета наставе на Факултету.

ОСТАЛО: Непостојање сметње из чл. 72 став 
4 Закона о високом образовању и остали оба-
везни, изборни, општи и посебни услови пред-
виђени су чл. 82. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 
др.закон, 73/18, 67/2019, 6/2020 – др. зако-
ни, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закони), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст – бр. II-01-
483 од 06.06.2022. године), чл. 142 и чл. 144 
Статута Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. годи-
не – пречишћен текст), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 

16. 5. 2022), Правилником о избору сарадника 
на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 
2014), Одлуком о изменама и допунама Правил-
ника о избору сарадника на Одсеку за фило-
логију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија; оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија (са наведном просечном 
оценом); извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија); уверење о држављанству (овере-
на копија); фотокопија личне карте и очитана 
лична карта; потврда надлежног органа (pоли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању (оригинал или 
оверена копија); потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком 
раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже документацију 
прописану конкурсом са доказима о испуње-
ности услова уз попуњени Образац који је 
објављен на сајту Факултета (у делу Докумен-
та и прописи – Обрасци). Кандидат је у обаве-
зи да сву документацију достави у штампаној 
форми, а уредно попуњен образац у штампа-
ној и електонској форми (на компакт диску – 
ЦД-у) у три примерка. Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лич-
ности, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене у једном примерку. Прија-
ва кандидата уз коју није приложена комплет-
на документација сматраће се некомплетном 
и неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Сарадник у звању сарадник 
у настави за научну област 

Eлектротехничко и рачунарско 
инжењерство, за ужу научну област 

Eлектротехника и рачунарство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: општи предуслов: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о 
високом образовању. студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских 
студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8); кандидат мора да има положене испи-
те, са просечном оценом најмање 8 (осам) из 
наставних предмета уже научне области за коју 
се бира; да је кандидат у току студија показао 
интересовање за научноистраживачки рад из 
уже научне области за коју се бира; да је кан-
дидат студије завршио у року; кандидат мора 
да поседује активно знање енглеског јези-
ка. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Факул-
тета инжењерских наука Универзитета у Кра-
гујевцу и Правилника о ближим условима за 
избор у звање сарадника Факултета инжењер-
ских наука Универзитета у Крагујевцу

ОСТАЛО: uз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: оверену фотокопију личне карте или 
очитану личну карту, извод из матичне књиге 

рођених; уверење о држављанству; потврду да 
је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија из 
области за коју се бира, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеном 
претходном степену студија, уверење о поло-
женим испитима на свим степенима студија, 
биографију, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверења надлежних орга-
на да кандидат није осуђиван за кривично дело 
и да против кандидата није покренута истрага 
или да није подигнута оптужница; друге доказе 
којима се доказује испуњење општих и посеб-
них услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата 
са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сес-
тре Јањић 6 са назнаком радног места за које 
се конкурише и уже научне области. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници 
Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”
34000 Крагујевац 

Првослава Стојановића 10, локал број 7
тел. 034/6102-739

Васпитач

УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом 
узраста од три године до поласка у школу, може 
обављати лице које испуњава услове прописане 
Законом и има одговарајуће образовање: лице 
које има одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) или основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године – 
васпитач, у складу са Законом; које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима – не старији од 6 месеци подно-
си се пре закључења уговора о раду); које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у одредби члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, бр. 27/18. – др. закон, бр. 27/18. – др. 
закон, бр. 10/19, бр. 6/20, бр. 129/21), које има 
држављанство Републике Србије; које зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Обавеза полагања испита за 
лиценцу. Кандидати прилажу: пријавни форму-
лар (мора бити попуњен); потпуну личну и рад-
ну биографију, са адресом и контакт телефоном 
(ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши 
код јавног бележника); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; уверење 
да кандидат није осуђиван (МУП – полицијска 
управа); дозволу за рад – лиценцу. Напомена: 
кандидат који не поседује лиценцу, односно 
нема положен стручни испит, дужан је да исти 
положи у законском року након заснивања рад-
ног односа. Напомена: потребна документација 
коју кандидати прилажу коју издају надлежни 
органи не може бити старија од 6 (шест месе-
ци). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Установи. Кандидати потребну докумен-
тацију достављају: непосредно (лично) у канце-
ларији број 7 или путем поште на горе наведену 
адресу. Потребна документација се предаје у 
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затвореној коверти, са назнаком на предњој 
страни коверте „Комисији за пријем у радни 
однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем 
на одређено време за радно место васпитача”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана 
објављивања. Контакт телефон: 034/6102-739.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (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 Социјална медицина

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време на 5 година

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

Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дама надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред- 
бама Закона о високом образовању („Службе-
ни 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 
кандидата да релевантна документа која при-
лаже ради оцене испуњености општих услова, 
као и обавезних и изборних елемената пропи-
саних одредбама Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу достави и у електронској форми (на 
компакт диску – ЦД). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Клиничка психологија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Дипломирани психолог, стечен назив 
доктора медицинских наука, способност за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Стоматолошке науке, 

ужа научна област Протетика
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просечном 
оценом најмање осам (8), смисао за наставни 
рад; завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

Општи предуслов: Кандидати морају да испу- 
њавају општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дама надлежних органа да нису осуђивани за 
кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Службени 
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 
(„Службени гласник РС”, бр. 49/19), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: 1. пријаву на 
конкурс; 2. биографију; 3. уверење о држављан-
ству; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. 
оверене фотокопије диплома или уверења који-
ма се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није правнос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 

високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 
7. потврду да је студент докторских студија (за 
асистента и за сараднике у настави); 8. списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак 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 испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су у оба-
вези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за научну област 
Машинско инжењерство за ужу научну област 
Енергетика и заштита животне средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75 /2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 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 начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме – оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним нивоима сту-
дија, одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и члана 
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску – ЦД 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор наставника 
у звање доцента за ужу научну област енер-
гетика и заштита животне средине”. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет стра-
ници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 
Машинско инжењерство, за 

ужу научну област Аутоматско 
управљање и флуидна техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ о 
испуњавању услова конкурса у погледу школске 
спреме – оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми као и овере-
не фотокопије диплома о претходно завршеним 
нивоима студија, одговарајуће доказе надлеж-
них органа у погледу неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању, 
списак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску – ЦД 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање Универзитета у Кра-
гујевцу – број IV-06-279 од 11.04.2016. године 
и број IV-06-62/6 од 17012017 године (доступно 
на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) 
Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу Факул-
тет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
улица Доситејева 19, 36000 Краљево са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор наставника 
у звање ванредног професора за ужу науч-
ну област аутоматско управљање и флуидна 
техника”. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30

тел. 037/439-741

Наставник пољопривредне групе 
предмета, смер ратарство и 

повртарство

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), кандидати пријављени за радно 
место наставника треба да испуњавају и усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020, 129/21). Кандидат мора да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140, 
и 142 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и врсту стручне спре-
ме прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручног сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране („Службени гласник – Просвет-
ни гласник”, број 5/2022); 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-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/ 
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc) кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
попуњен и одштампан пријавни формулар; 
2) оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 3) доказ да кандидат 
има обавезно образовање из члана 140 овог 
закона – образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда): за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
из казнене евиденције МУП-а не старији од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5) 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рође-
них) (оригинал или оверена фотокопија); 6) 
доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; 7) доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом изабрани кандидат ће доставити 
пре закључивања уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве треба слати на горе наве-
дену адресу, (са назнаком за конкурс). Ближе 
информације могу се добити код секретара 
школе путем телефона 037/439-741. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

ОШ „СВЕТИ САВА”
37265 Бачина, Маршала Тита бб

тел. 037/794-416

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

на одређено време, са 75% радног 
времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
одсутног запосленог са функције 

директора

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 3 тачка 
12 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи: поседовање одговарајућег високог 
образовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2) које је 
стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године из области економских наука; лице из 
члана 140 става 1) тачке 1 подтачка (2) ЗОСОВ 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност пра-
воснажном 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 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 на стра-
ни кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да дос-
тави следеће доказе о испуњености услова: 1) 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, 2) оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који имају високо образовање сте-
чено на студијама другог степена достављају 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме првог и другог степена), 3) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
4) оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, 5) доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) 6) 
уверење Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела и дискриминаторно понашање из члана 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 2 месе-
ца, рачунајући до дана истека рока за пријаву 
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на конкурс). 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 потребном документацијом о испуњености 
предвиђених услова достављати поштом или 
лично, у затвореној коверти, на адресу: ОШ 
„Свети Сава” Бачина, Маршала Тита б.б., 37265 
Бачина, са назнаком „Конкурс за наставни-
ка физичког и здравственог васпитања „. На 
полеђини коверте обавезно написати име, пре-
зиме, адресу и број телефона. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Документа-
ција се неће враћати кандидатима. Сви кан-
дидати биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима, сачињавања образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од дана достављања образ-
ложене листе кандидата, од стране Конкурсне 
комисије. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на 037/794-416.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

Гложане

Наставник физичког васпитања
на одређено време,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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. држављанство републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању 
услова које је кандидат дужан да приложи уз 
пријаву: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписана пријава са биографијом 
кандидата; оверена фотокопија / оригинал 
дипломе; оверена фотокопија / оригинал изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фото-
копија / оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о стеченом 
образовању из падагошких, психолошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; оверена фотокопија / 
оригинал уверења о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање од 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 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику. 

Педагог школе
на одређено време

УСЛОВИ за рад на радном месту: 1. одгова-
рајуће образовање; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању 
услова које је кандидат дужан да приложи уз 
пријаву: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписана пријава са биографијо кан-
дидата; оверена фотокопија / оригинал дипло-
ме; оверена фотокопија / оригинал извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија / 
оригинал уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење о стеченом образовању 
из педагошких, психолошких и методичких дис-
циплина стечено на високо школској установи 
у току студирања или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
оверена фотокопија / оригинал уверења о нео-
суђености за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или радоскврнуће, 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 дискри-
минаторно понашање; доказ о познавању срп-
ског језика подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику; 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу Милена Станковић, тел. 
016/3869-982. Пријаве се подносе на адресу: 
Основна школа „Свети Сава” Гложане, 16214 
Стајковце. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати 
кој буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци).

ПУ „ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5

тел. 016/821-281

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају средње стручно образо-
вање, односно да поседују IV степен стручне 
спреме, да имају завршену обавезну уводну 
обуку за педагошког асистента, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђива-
ни правоснажном прсудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања ита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да имају држављанство Републике 
Србије. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: доказ о стеченој стручној 
спреми (оверена копија сведочанства о заврше-
ној средњој школи, сертификат издат од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента), уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених. Доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела и да 
му није утврђено дискриминаторно понашање у 
смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, лекар-
ско уверење изабрани кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса се подносе у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом слати препоручено поштом на 
горе наведену адресуКонтакт на телефон број: 
016/821-281 или 063/244-386. Документација 
послата по огласу се не враћа учеснику.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 12

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 122, чла-
ном 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129 од 28.12.2021) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 108/15), и то: да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тач-
ка 1) и 2) и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 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 научне, односно стручне 
области педагошких наука или интердисципли-
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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; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета (да испуњава услове за наставни-
ка ове школе, педагога или психолога); да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу или стручни испит); да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да је прошао обуку 
и положио испит за директора установе; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чл. 7 Правилника о ближим условима 
за избор директора установе образовања и вас-
питања и непостојање дискриминаторног пона-
шања, утврђеног у складу са законом; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Пра-
вилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања прописано 
је да кандидат за директора не може да буде 
лице које је правноснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да предност 
за избор директора има кандидат који је стекао 
нека од звања према прописима из образовања; 
да кандидат за директора не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора 
утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом. Правилни-
ком је такође прописано да предност за избор 
директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања 
(кандидат који је стакао нека од звања у проце-
су напредовања у току рада може да прилажи и 
доказ о томе, овај доказ није обавезан. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га посе-
дује, као и доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; ориги-
нал или оверену фотокопију потврде о радном 
искуству у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (не 
старију од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење полицијске управе 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 (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана); уверење основног суда да против кан-
дидата у току избора није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога – за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, 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 (оригинал или оверена фотокопија издато 
након објављивања конкурса); доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) уколико је надзор вршен, а 
уколико се на конкурс пријави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора устано-
ве, дужан је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оригинал или оверену фотокопију 
извештаја); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, са предлогом програма рада 
директора школе (необавезно), друге доказе о 
својим стручним и организациоим способности-
ма (необавезно). Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност. 
Директора школе именује министар на период 
од четири године. Поступак за избор директора 
спроводи комисија за избор директора, имено-
вана од стране Школског одбора. Рок за за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
на конкурс, са потребном документацијом, под-
носи се школи поштом, препорученом пошиљ-
ком, у затвореној коверти, на адресу: Средња 
школа у Малом Зворнику, 15318 Мали Зворник, 
Краља Петра Првог 12, са назнаком „Конкурс 
за директора школе” или се предаје лично, 
код секретара школе, радним даном од 8 до 13 
часова. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара школе и преко телефона: 
015/471 003 радним даном од 8 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); да имају одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника и стручног сарадника стечено на: 
1) студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, милти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Дужност директора 
школе може да обавља лице који има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем, из члана 140 став 1 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне 
школе, односно лице са одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, струковне и специјалис-
тичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, да 
има дозволу за рад, наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат треба: да испуњава услове 
за наставника основне школе, за педагога или 
психолога; да има дозволу за рад за наставника 
или стручног сарадника; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да у року од 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит); 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање, 
запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, 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, што онемогућава 
рад у образовању, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави и: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
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зовању за наставника основне школе, педагога 
или психолога (кандидати који су високо обра-
зовање стекли по прописима о високом образо-
вању почев од 10. септембра 2005. године под-
носе оверену фотокопију дипломе и основних 
и мастер студија); оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад – лиценца); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора); потврду да има најмање 
осам година рада у области образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
(подноси се у оригиналу); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење надлежног суда да се не води истрага 
или није подигнута оптужница (оригинал, не ста-
рије од шест месеци); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, 
у складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а Репу-
блике Србије-оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (потврда привредног 
суда оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; доказ о знању српског јези-
ка (доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику); кан-
дидат је дужан да достави и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
школе и за чијег мандата је вршено спољашње 
вредновање); преглед кретања у служби са био-
графским подацима; доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). 
Докази о испуњавању услова могу се поднети 
и у овереној фотокопији, осим оних за које је 
наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узимати у разматрање. Кандидати 
ће бити позвани на интервју од стране коми-
сије за избор директора школе, по истеку рока 
за подношење пријава на конкурс. Пријаве, са 
назнаком „Конкурс за директора – не отварај” и 
са потребном документацијом, доставити лично 
или на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон 015/877-202. 
Доказ о испуњености услова да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама 
директора установе. Кандидат је дужан да дос-
тави и резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања – за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе и за чијег мандата је вршено 
спољашње вредновање (доставља се пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма директора установе).

НИШ

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора школе на период од 4 године

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у гимназији може да изводи 
лице које је стекло високо образовање за пред-
мет биологија, члан 2 став 1 тачка 12 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника, и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/22): професор биологије; 
дипломирани молекуларни биолог и физио-
лог; дипломирани биолог; дипл. биолог, смер 
заштита животне средине; дипломирани про-
фесор биологије; дипломирани биолог-мастер; 
дипл. биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; дипломи-
рани професор биологије – мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије. Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање рад-
ног односа и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), као и из члана 142 став 1 истог 
закона: обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 (доказ 
– уверење надлежне установе). Образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односне групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошког наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Фор-
мулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на 
адреси:: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију (доказ не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију (доказ 
не старије од 6 месеци. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); уверење о нео-

суђиваности 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 или родос-
крвњење, 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, оригинал или ове-
рена фотокопија уверења Полицијске управе 
Министарства (доказ не старије од 6 месеци); 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима) – (доказ не 
старије од 6 месеци) – доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу Алексиначка гимназија, 18220 Але-
ксинац, Тихомира Ђорђевића бб, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на одређе-
но време за радно место наставника биологије  
1 извршилац са 100% радног времена”. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Контакт телефони: 018/804-224, 
804-832.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
18000 Ниш, Душана Поповића 22а

Наставник за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Машинско инжењерство и 

Производно машинство
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Екологија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Биологија

Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Хемијско-технолошко инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Пословна информатика

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Економија

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

2 извршиоца



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1007 | 28.09.2022.54

Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и Биохемија

Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
2 извршиоца

Наставник за уже научне области 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

2 извршиоца

Сарадник за ужу научну област 
Безбедност саобраћаја

Сарадник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Производно машинство

Сарадник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Екологија

Сарадник за ужу научну област 
Заштита животне средине

Сарадник за ужу научну област 
Пословна информатика

Сарадник за ужу научну област 
Економија

Сарадник за уже научне области 
Микробиологија и Биохемија

Сарадник за уже научне области 
Математика са информатиком и 

статистика

Сарадник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Хемијско технолошко инжењерство

Сарадник за ужу научну област 
Биологија

Сарадник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Право

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност у саобраћају
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за уже научне области 
Машинско инжењерство и 

Производно машинство
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Екологија

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Биологија

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Хемијско-технолошко инжењерство
за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Пословна информатика

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Економија

за рад до једне трећине радног времена

Наставник за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија

за рад до једне трећине радног времена

Сарадник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и Биохемија

за рад до једне трећине радног времена

УСЛОВИ: за избор у звање наставника и сарад-
ника предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Факултета примењених наука 
у Нишу и Правилником о избору наставника и 
сарадника. Пријаве на конкурс с приложеном 
документацијом (оверене копије диплома свих 
нивоа студија, очитана лична карта, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство и био-
графија са библиографијом) достављају се на 
адресу: Факултет примењених наука у Нишу, 
Душана Поповића број 22а, Ниш или на мејл 
адресу: info@fpn.rs

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе – 
наставник физичког и здравственог 

васпитања

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 
став 1 тачке 1) – 5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 
ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 
у даљем тексту: Закон) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022 – у даљем тексту: Правилник) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образо-

вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу). Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из претходног ставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за 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 које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1) – 5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) – 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Оста-
ли услови: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпи-
тања – дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране, професор физичког васпитања – 
дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања – дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спорта 
и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет), мастер спортске и тера-
пијске физичке активности. Лица која су завр-
шила двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладала програм из 
предмета физичко и здравствено васпитање у 
трајању од осам семестара. По расписаном кон-
курсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или оверену 
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фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(само учесник конкурса који је променио прези-
ме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од 
дана објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
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 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 понашање (оригинал не старији 
од 30 дана од датума објаве конкурса); ориги-
нал потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – оригинал не старији од 
30 дана од дана објаве конкурса (захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној  форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности 
Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са наз-
наком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за радно место наставника предметне 
наставе – наставника физичког и здравственог 
васпитања и са навођењем имена, презимена, 
ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на коју се 
доставља потврда. Захтев мора бити својеручно 
потписан); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица 
којима још није издата диплома оверену фото-
копију уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник 
конкурса који има завршене студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о савладаном про-
граму из предмета физичко и здравствено 
васпитање у трајању од осам семестара (само 
учесник конкурса који је завршио двопредметне 
студије на факултету); оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (само учесник конкур-
са који је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу, (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); радну биографију ЦВ (необавезно). 

Уколико учесник конкурса не достави доказе из 
тачке 9) и 10) пријава се сматра потпуном, али 
кандидат који буде засновао радни однос по 
конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Неблаговремене и/
или непотпуне и/или неисправне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, и лица која испуњавају усло-
ве, упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатим. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војводе 
Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе.

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 
став 1 тачке 1)–5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст. 
1 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 у 
даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022 – у даљем тексту: Правилник) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу). Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из претходног ставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за 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 које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1)–5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3)–5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Оста-
ли услови: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, 
професор информатике – математике, дипломи-
рани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипло-
мирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
– мастер, дипломирани инжењер математике – 
мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар – професор 
математике, дипломирани математичар – тео-
ријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор 
физике – математике, професор биологије – 
математике, професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски 
смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар – механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар – професор математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. По расписаном 
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне 
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интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја: оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (само учесник конкурса који је променио 
презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
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 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 понашање (оригинал не старији 
од 30 дана од датума објаве конкурса); ориги-
нал потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – оригинал не старији од 
30 дана од дана објаве конкурса (захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној  форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности 
Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са наз-
наком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за радно место наставника предметне 
наставе – наставника математике и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потврда. 
Захтев мора бити својеручно потписан); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оригинал или 
оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о полеженом испиту из пред-
мета геометрија или основи геометрије (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер и која су заврши-
ла основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике); оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама на студијским програмима из области 
математике или примењене математике или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер); оверену фото-
копију доказа надлежне високошколске устано-
ве о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (само учесник конкур-
са који је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положе-

ним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу, (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); радну биографију ЦВ (необавезно). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе из 
тачке 10) и 11) пријава се сматра потпуном, али 
кандидат који буде засновао радни однос по 
конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Неблаговремене и/
или непотпуне и/или неисправне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, и лица која испуњавају усло-
ве, упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатим. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војводе 
Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе.

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 
став 1 тачке 1)–5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст. 
1 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 у 
даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022 – у даљем тексту: Правилник) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу). Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из претходног ставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за 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 које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1) – 5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) – 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Оста-
ли услови: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, 
професор информатике – математике, дипломи-
рани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипло-
мирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
– мастер, дипломирани инжењер математике – 
мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар – професор 
математике, дипломирани математичар – тео-
ријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор 
физике – математике, професор биологије – 
математике, професор математике – теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски 
смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар – механичар, 
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мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар – професор математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. По расписаном 
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (само учесник конкурса који је променио 
презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежне Полицијске управе о неосуђиваности 
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 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 понашање (оригинал не старији 
од 30 дана од датума објаве конкурса); ориги-
нал потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – оригинал не старији од 
30 дана од дана објаве конкурса (захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној  форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности 
Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са наз-
наком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за радно место наставника предметне 
наставе – наставника математике и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потврда. 
Захтев мора бити својеручно потписан); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оригинал или 
оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о полеженом испиту из пред-
мета геометрија или основи геометрије (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер и која су заврши-
ла основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике); оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама на студијским програмима из области 
математике или примењене математике или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер); оверену фото-
копију доказа надлежне високошколске устано-
ве о образовању из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (само учесник конкур-
са који је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу, (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); радну биографију ЦВ (необавезно). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе из 
тачке 10) и 11) пријава се сматра потпуном, али 
кандидат који буде засновао радни однос по 
конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Неблаговремене и/
или непотпуне и/или неисправне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, и лица која испуњавају усло-
ве, упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатим. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војводе 
Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе.

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

20% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 
став 1 тачке 1) – 5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 
ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 
у даљем тексту: Закон) и услове из Правилника 

о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022 – у даљем тексту: Правилник) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу). Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има има 
образовање из претходног става; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групекривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1) – 5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) – 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Оста-
ли услови: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани филолог англиста; дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом страном 
филологијом. По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни 
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формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (само учес-
ник конкурса који је променио презиме односно 
име после издавања уверења, односно дипло-
ме); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не 
старији од 6 месеци од дана објаве конкурса); 
оригинал доказа надлежне Полицијске управе о 
неосуђиваности 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 
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 понашање 
(оригинал не старији од 30 дана од датума обја-
ве конкурса); оригинал потврде или оверена 
фотокопија потврде Повереника за заштиту 
родне равноправности да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– оригинал не старији од 30 дана од дана обја-
ве конкурса (захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за заштиту 
родне равноправности у слободној форми на 
мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне равноп-
равности Бул. краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради 
учешћа на конкурсу за радно место наставника 
предметне наставе – наставника енглеског јези-
ка и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и 
адресе учесника конкурса на коју се доставља 
потврда. Захтев мора бити својеручно потпи-
сан); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима 
још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета (само учесник конкурса 
који има завршене 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); овере-
ну фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (само учесник 
конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу, (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију доказа одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само учесник конкур-
са који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику); радну биографију ЦВ (необа-
везно). Уколико учесник конкурса не достави 
доказе из тачке 8) и 9) пријава се сматра потпу-
ном, али кандидат који буде засновао радни 
однос по конкурсу, обавезан је да наведено 

образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови 
за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Неблаговремене и/или непотпуне и/или неис-
правне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору канди-
дата комисија утврђује испуњеност услова за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, и 
лица која испуњавају услове, упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, обавља разговор са кандида-
тима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатим. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војводе 
Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1) – 5) Законом 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21 – у даљем тексту: 
Закон) и услове из члана 8. став 1 Правил-
ника о педагошком и андрагошком асистенту 
(„Службени гласник РС”, број 87/19) и услове 
из члана 33 и 54 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи 
„Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 610-910/2021-
01 од 01.08.2022. године) и то: да је стекао 
одговарајуће образовање: средње образовање 
у четворогодишњем трајању; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има савладан програм обуке за 
педагошког асистента; да зна ромски језик. 
Услови из тачака 1) – 7) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 

у току рада. Доказ о испуњености услова из 
тачке 1), 3) – 5) и 7) саставни су део прија-
ве на конкурс, доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 6) саставни су 
део пријаве на конкурс уколико лице има сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента 
према Правилнику о педагошком и андрагош-
ком асистенту („Службени гласник РС”, број 
8/10) или модуларни Програм обуке за педа-
гошког асистента из 2016. године. Лице које 
нема савладан програм обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком и андрагошком асис-
тенту, дужно је да достави доказ о савлада-
ном одговарајућем програму обуке у року од 
шест месеци од дана пријема у радни однос 
по расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (само учесник кон-
курса који је променио презиме односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); оригинал доказа надлежне Полицијске 
управе о неосуђиваности 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 понашање (оригинал не старији од 
30 дана од датума објаве конкурса); ориги-
нал потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – оригинал не старији 
од 30 дана од дана објаве конкурса (захтев 
за издавање потврде учесник конкурса подно-
си Поверенику за заштиту родне равноправ-
ности у слободној форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности 
Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са наз-
наком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за радно место педагошког асистента 
и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и 
адресе учесника конкурса на коју се доставља 
потврда. Захтев мора бити својеручно потпи-
сан); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фото-
копију потврде одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског јези-
ка (само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику); оригинал 
или оверену фотокопију доказа о завршеном 
програм обуке за педагошког асистента према 
Правилнику о програму обуке за педагошког 
асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) 
или модуларни Програм обуке за педагош-
ког асистента из 2016. године; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о знању ромског 
језика; радну биографију ЦВ (необавезно). У 
поступку избора педагошког асистента при-
бавља се мишљење надлежног органа једини-
це локалне самоуправе. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Услови за засни-
вање радног односа морају бити испуњени 
и после заснивања радног односа. Неблаго-
времене и/или непотпуне и/или неисправне 
пријаве неће се узети у разматрање. Фото-
копије које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање. Рок 
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за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, и лица која испуњавају услове, упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, обавља разговор са кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатим. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војво-
де Путника 1. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75 
/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1)–5) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и усло-
ве из члана 57 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи 
„Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 610-910/2021-01 
од 01.08.2022 године – у даљем тексту: Пра-
вилник) и то: да је стекао одговарајуће средње 
образовање четвртог степена: средња економ-
ска школа; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 злос-
тављање 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 дискримина-
торно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
тачака 1) – 5) доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3)–5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Остали услови: средње образовање 
четвртог степена: средња економска школа. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-

нал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (само учесник конкурса који 
је променио презиме односно име после изда-
вања уверења, односно дипломе); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 
6 месеци од дана објаве конкурса); оригинал 
доказа надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности 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 понашање (оригинал 
не старији од 30 дана од датума објаве кон-
курса); оригинал потврде или оверена фото-
копија потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – ори-
гинал не старији од 30 дана од дана објаве 
конкурса (захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за заштиту 
родне равноправности у слободној форми на 
мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне равноп-
равности Бул. краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради 
учешћа на конкурсу за радно место референта 
за финансијско-рачуноводствене послове и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потврда. 
Захтев мора бити својеручно потписан); овере-
ну фотокопију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију доказа одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само учесник конкур-
са који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику); радну биографију ЦВ (нео-
бавезно). Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања рад-
ног односа. Неблаговремене и/или непотпу-
не и/или неисправне пријаве неће се узети у 
разматрање. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. У поступку одлучивања о 
избору кандидата комисија утврђује испуње-
ност услова за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, и лица која испуњавају услове, 
упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, 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, обавља разговор 
са кандидатима са листе, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатим. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности Школе. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основ-
на школа „Краљ Петар I”, 18000 Ниш, Војводе 
Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник историје
за рад у матичној школи у Нишкој Бањи, 
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства за 15 часова редовне наставе 
недељно (75% радног времена) 

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
140–143. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022) и то: за радно место настав-
ника историје: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани историчар 
– мастер, мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер треба да имају 
завршене основне академске студије историје; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, не старије од 
6 месеци; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде – 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседу-
ју, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава 
да је ово образовање наставник обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
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евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
фотокопија) да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Иван Горан Кова-
чић”, 18205 Нишка Бања, Ивана Горана Кова-
чића 14. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, за рад у матичној школи у 
Нишкој Бањи и издвојеним одељењима 

школе, на одређено време до краја 
школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75 /2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1)–5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021 – у даљем тексту: 
Закон) и услове из Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019) и то: стече-
но средње образовање у четворогодишњем 
трајању; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 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 коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има савладан 
програм обуке у складу са Правилника о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту има 
завршен уводни модул за педагошког асистен-
та; да зна ромски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-

ларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, не старије од 6 месеци; доказ из казне-
не евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
фотокопија) да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију доказа о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о знању 
ромског језика. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или слати на адресу: Основна шко-
ла „Иван Горан Ковачић”, 18205 Нишка Бања, 
Ивана Горана Ковачића 14. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима.

НОВИ ПАЗАР

МОШ „25. МАЈ” ДЕЛИМЕЂЕ
Тутин, 36307 Делимеђе

тел. 020/452-991

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана, односно  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; неосуђиваност за кривична 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, 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; 
држављанство Републике Србије; знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о познавању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Уверење о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне 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. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама Школе, о 
чему ће кандидати бити обавештени. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве са доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „25. 
МАЈ” Делимеђе, 36307 Делимеђе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона 020/452-991.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Асистент за ужу научну област 
Психологија

на одређено време од три године

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Екологија

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Фикх – исламско 

право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору 
у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију, оверене фотокопије диплома о завр-
шеним основним, мастер / магистарским и 
докторским студијама, оверену фотокопију 
претходног избора у звање, списак објављених 
радова и радове, уџбеничку литературу и сл. 
Пријаве се подносе Правној служби Универзи-
тета на горе наведену адресу у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса. Образац захте-
ва за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на 
официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару 
– www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

НОВИ СА Д

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци 
Трг Бранка Радичевића 2

Наставник предметне наставе – 
ликовна култура

УСЛОВИ: Стечено звање: професор ликовних 
уметности; дипломирани сликар – професор 
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ликовне културе; академски сликар – ликов-
ни педагог; дипломирани вајар – професор 
ликовне културе; академски вајар – ликовни 
педагог; дипломирани графички дизајнер – про-
фесор ликовне културе; академски графичар 
– ликовни педагог; дипломирани графичар – 
професор ликовне културе; дипломирани умет-
ник фотографије – професор ликовне културе; 
дипломирани уметник нових ликовних медија 
– професор ликовне културе; дипломирани 
графичар визуелних комуникација – професор 
ликовне културе; професор или дипломирани 
историчар уметности; дипломирани сликар; 
дипломирани вајар; дипломирани графичар; 
дипломирани графички дизајнер; дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре; дипломи-
рани сликар зидног сликарства; лице са завр-
шеним факултетом ликовних уметности (по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године); лице са 
завршеним факултетом примењених уметности 
(по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); мастер 
ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна); мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно, 
примењене уметности и дизајна); мастер кон-
зерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, 
односно, примењене уметности и дизајна); 
мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, однос-
но, примењене уметности и дизајна); мастер 
историчар уметности (завршене основне ака-
демске студије из области историје уметности); 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Услови у погледу образовања: одго-
варајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Општи услови: 
кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: кратку биографију; попуњен фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 

шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); оверену копију дипломе; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду / уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту / испиту за лицен-
цу; уверење о неосуђиваности (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) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова – оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месе-
ци; доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба 
послати на адресу Карловачка гимназија, 21205 
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник предметне наставе 
ликовна култура”. Рок за пријем пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
у ученицима извршиће национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. 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 кан-
дидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе канидата. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама Гимназије. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона 021/881-659 
радним данима од 8 до 12 часова. 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад 
Владимира Перића – Валтера 4

Предавач за ужу област  
Пословна информатика

на одређено време од 5 година,  
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Стечен академски назив магистар 
или стручни назив специјалиста академских 
студија, уз претходно завршене одговарајуће 
студије, стечен на акредитованом универзите-
ту и акредитованом студијском програму Рачу-
нарске науке, Техничке науке, Организационе 
науке-информациони системи, Економске нау-

ке-пословна информатика, Електротехничко 
и рачунарско инжењерство. Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању, 
Статутом школе и Правилником о условима за 
избор у звање наставника и сарадника Високе 
пословне школе струковних студија у Новом 
Саду, који је доступан на сајту школе: www.
vps.ns.ac.rs Пријава на конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, адресу становања, број 
телефона, имејл адресу, податке о образовању, 
податке о радном искуству, као и списак прило-
га. Уз пријаву доставити: 1. оверене фотокопије 
диплома о завршеним свим нивоима студија; 2. 
уверење о држављанству Републике Србије; 3. 
извод из матичне књиге рођених; 4. уверење 
о некажњавању; 5. доказ о радном искуству; 
6. за педагошку и наставну праксу достављају 
се резултати анкета: студената, наставника и 
сарадника, доказ о усавршавању педагошких 
активности у извођењу наставе и позитивна 
оцена приступног предавања (о неопходности 
приступног предавања одлучује комисија); 7. 
референце: списак објављених научних или 
стручних радова, као и саме радове, уџбени-
ци, збирке задатака, практикуми, патенти, 
софтверска решења, монографије; 8. потвр-
де о учешћу у изради најмање два развојно 
истраживачка, научна или стручна пројекта 
у привреди или установама или радно иску-
ство у привреди релевантно за област за коју 
се бира; 9. лиценце, стручни испити из одго-
варајуће стручне области за коју се кандидат 
бира и сл. 10. кратку биографија (ЦВ); 11. дока-
зе о испуњености најмање два изборна усло-
ва утврђена у чл. 8 Правилника о условима за 
избор у звање наставника и сарадника Високе 
пословне школе струковних студија у Новом 
Саду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкур-
са доставити на горе наведену адресу, лично 
или путем поште. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати. Коми-
сија ће у року од 60 дана, од дана истека рока 
за пријаву на конкурс, сачинити Извештај о 
пријављеним кандидатима и ставити га на увид 
јавности на период од 30 дана, о чему ће кан-
дидати бити обавештени путем огласне табле 
и сајта школе. 

ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач 
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање из области педагошких наука на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијима у трајању од три 
године или више образовање.

Васпитач – васпитач приправник
на одређено време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање из области педагошких наука на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијима у трајању од три 
године или више образовање. Приправник: на 
одређено време, у складу са чланом 145 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

2 извршиоца
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УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању 
од четири године (мед. сестра – васпитач), 
оспособљена за рад са децом узраста од шест 
месеци до три године и лице које има одгова-
рајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије) на којима је оспо-
собљена за рад са децом јасленог узраста-вас-
питач.

Спремачица у вртићу
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен 
курс хигијенског минимума, важећи санитарни 
преглед.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 
5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), и чл. 39 Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 
95/18 – др. закон 10/19 и 129/21). У року од 8 
дана од дана објављивања конкурса достави-
ти: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству 
и уверење о неосуђиваности за дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које издаје надлеж-
на служба МУП-а. Приложена документација 
не може бити старија од 6 месеци. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и санитарну књижицу. Прикупљање и 
обрада података о кандидатима конкурса врши 
се у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Писане пријаве могу се доставити путем поште 
или донети лично на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс _____ (навести рад-
но место за које се конкурише”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Све информације могу се добити на тел. 
021/451-078.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ПЕТАР КОЊОВИЋ”
21220 Бечеј, Главна 5

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

инструмент хармоника
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): 1. да има одговарајући степен струч-
не спреме, одређеног занимања, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 18/2020) и то: дипломирани 
музичар, усмерење акордеониста; дипломира-
ни музичар – акордеониста; академски музи-
чар акордеониста; мастер музички уметник, 
професионални статус акордеониста/хармони-
каш; дипломирани музичар – бајаниста; мас-

тер музички уметник – професионални статус 
камерни музичар, са претходно завршеним 
основним академским студијама хармонике; 2. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да је држављанин 
Републике Србије; 4. да зна српски и мађарски 
језик. Знање српског језика се доказује дипло-
мом, односно сведочанством да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Знање мађарског језика се доказује 
дипломом, односно сведочанством да је кан-
дидат стекао средње, више или високо обра-
зовање на мађарском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе: пријавни фор-
мулар који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, штампају га и исти прилажу 
са документацијом; биографију; диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми – оригинал 
или оверену фотокопију; уверење о држављан-
ству – не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених – оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о неосуђиваности из МУП-а – не ста-
рије од 6 месеци, оригинал; доказ о знању срп-
ског и мађарског језика Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учени-
цима, не старије од 6 месеци, достављају кан-
дидати који буду изабрани, пре закључења 
уговора о раду. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

инструмент клавир
на мађарском језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020): 1. да има одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 18/2020) и то: дипломирани 
музичар – усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар – пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални 
статус – клавириста; мастер музички уметник 
– професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама клавира; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да је 
држављанин Републике Србије; 4. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Знање 
српског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
мађарском језику или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе: пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, штампају га и исти прилажу са доку-
ментацијом; биографију; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми – оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених 
– оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о неосуђиваности из МУП-а – не старије од 6 
месеци, оригинал; доказ о знању српског језика 
и језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад тј. мађарског језика. Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од 6 месеци, достављају 
кандидати који буду изабрани, пре закључења 
уговора о раду. 

Корепетитор
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): 1. да има одговарајући степен струч-
не спреме, одређеног занимања, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 18/2020) и то: дипломирани 
музичар – усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар – пијаниста; дипломирани музичар – 
оргуљаш; дипломирани музичар – чембалиста; 
академски музичар пијаниста; академски музи-
чар – оргуљаш; академски музичар – чембали-
ста; мастер музички уметник, професионални 
статус – клавириста, оргуљаш или чембали-
ста; мастер музички уметник – професионални 
статус камерни музичар, са претходно заврше-
ним основним академским студијама клавира, 
оргуља или чембала. 2. 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. 3. да је држављанин Репу-
блике Србије 4. да зна српски језик и мађар-
ски језик. Знање српског језика се доказује 
дипломом, односно сведочанством да је кан-
дидат стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Знање мађарског језика 
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се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на мађарском језику или је поло-
жио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
пријавни формулар који попуњавају на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, штампају га и 
исти прилажу са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми – оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству – не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рену фотокопију 6. уверење о неосуђиваности 
из МУП-а – не старије од 6 месеци, оригинал; 
доказ о знању српског и мађарског језика. 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кан-
дидата комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, врши 
ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору школе у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе канди-
дата. Пријаве слати препорученом пошиљком 
на адресу школе: Улица главна 5, 21220 Бечеј, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Телефон за контакт: 
021/6912-251. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

тел. 021/6041-244

Библиотекар
на одређено време, ради замене 

запосленог који је именован на дужност 
директора друге установе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање (у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19, 6/20, 129/21). 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 и специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муилтидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинију 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. год. Лице из подтачке 2. 

(тачка 1) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та – психичку, физичку и и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које има држављанство РС 
и које зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Потребна документација: диплома о стеченом 
одговарајућем високом образовању; доказ да 
лице није осуђивано 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 слободне, 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 (из полицијске станице) – 
не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на српс-
ком језику). Наведену документацију доставити 
у оригиналу или фотокопији овереној од стране 
јавног бележника. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, 21400 Бачка Паланка, Доситејева 3. 
Ближе информације конкурсу на тел. 021/6041-
244.

Педагошки асистент
на одређено време за школску  

2022/23. годину

УСЛОВИ: Кандидати уз одштаман и попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и техонолошког развоја, достављају: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном средњем образовању у четворого-
дишњем трајању; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС – не старије 
од шест месеци; уверење о савладаном програ-
му обуке за педагошког асисента (оригинал 
или оверена фотокопија – доказ о познавању 
ромског језика (оригинал или оверена фото-
копија); доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
право, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (из полицијске 
станице) – не старије од шест месеци – Доказ о 
знању српског језика (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском јези-
ку) Копије докумената се оверавају од стране 
јавног бележника. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 

и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доси-
тејева 3, Бачка Паланка. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на тел. 021/6041-244.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Ендокринологија) 

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Анестезија са 
периоперативном медицином) 

3. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 

(Стоматолошка протетика) 
на одређено време од пет година

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Дерматовенерологија
на одређено време од пет година

5. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

Педијатрија
на одређено време од пет година

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време од пет година

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време од пет година

8. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од пет година

9. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Инфективне болести
на одређено време од три године

УСЛОВИ 1 – 2: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за редовног професо-
ра утврђени чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 23 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад. 

УСЛОВИ 3 – 7: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за ванредног професо-
ра утврђени чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
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и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 8: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за доцента утврђени чла-
ном 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 21. 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета Нови Сад.

УСЛОВИ 9: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из уже научне области 
из које се бира а који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 85 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 34 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад. 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се 
на основу приступног предавања из области за 
коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача). Приступно предавање ће се орга-
низовати у складу са Правилником Медицинског 
факултета Нови Сад о начињу извођења и вало-
ризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: 1. краћу биографију, 2. фотоко-
пију личне карте (уколико лична карта поседује 
чип, доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и једне 
и друге стране личне карте са јасно видљивим 
подацима), 3. оверене копије диплома (копија 
се оверава код јавног бележника/нотара), 4. 
списак радова и публикација (у два пример-
ка), 5. ЦД са радовима и публикацијама који су 
наведени у списку, 6. Образац упитника и Обра-
зац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: 
https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 7. доказ 
о некажњавању (преузима се у СУП-у). Прија-
ве са документацијом подносе се на Писарници 
Медицинског факултета Нови Сад, улица Хај-
дук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Медицински факултет задр-
жава право да контактира пријављене канди-
дате за случај потребе допуне документације, 
те вас молимо да доставите тачне податке за 
контакт. Доказ о некажњавању, можете доста-
вити најкасније 30 дана од дана објављивања 
конкурса, обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс је објављен у публикацији 
„Послови” 28. септембра 2022. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Историјскоправну 

и заснивање радног односа на 
радном месту сарадника за наставни 

предмет Римско право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, односно 
завршене основне академске студије права са 
просечном оценом најмање 8,00, завршене мас-
тер академске студије права са просечном оце-
ном најмање 8,00, стечен научни назив доктора 
на наука из уже научне области за коју се бира, 
– показује смисао за наставни рад. Услови за 
избор прописани су Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, 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 поступ-
ку за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету 
у Новом Саду и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Правном факулте-
ту у Новом Саду. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: краћу биографију, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеном правном факултету, 
односно основним академским студијама права 
(оригинал или оверену фотокопију), диплому 
или уверење о завршеним мастер академским 
студијама (оригинал или оверену фотокопију), 
диплому или уверење о стеченом научном нази-
ву доктора правних наука (оригинал или овере-
ну фотокопију), списак својих научних радова и 
по један примерак тих радова. Пријаве се под-
носе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом 
Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

ОШ „СВЕТИ САВА”
21400 Бачка Паланка 

Трг братства јединства 22
тел. 021/6045-893

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо обра-
зовања у складу са члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и вапитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 27/18, 6/20 и 129/21), да је врста стру-
чне спреме наставника математике у складу са 
чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22 и 6/22); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима; уверење надлежне установе 
тражиће се накнадно од изабраног кандидата, 
пре закључења уговора; психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима на 
захтев школе извршиће Национална служба 
за запошљавање; поседовање држављанства 
РС; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 2. ЦВ; 3. овере-
на фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 4. оригинал уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци) 5. уверење о 
држављанству РС; 6. извод из МКР 7. фотоко-
пију личне карте; 8. доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који није стекао 
диплому на српском језику Пријаве слати на 
адресу школе Трг братства једниства 22 Бачка 
Паланка, са назнаком на који конкурс се прија-
ва подноси.Ближе информације о конкурсу могу 
да се добију код секретара Школе и преко броја 
телефона 021/ 6045-893.

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 40% радног времена

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће висо-
ко образовања у складу са члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
вапитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 27/18, 6/20 и 129/21), да је врста 
стручне спреме наставника мађарског језика у 
складу са чланом 2 тачка 8 подтачка 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20, 3/21); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима; уверење 
надлежне установе тражиће се накнадно од 
изабраног кандидата, пре закључења угово-
ра; психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима на захтев школе извр-
шиће Национална служба за запошљавање; 
поседовање држављанства РС; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 2. ЦВ; 3. овере-
на фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 4. оригинал уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци) 5. уверење о 
држављанству РС; 6. извод из МКР 7. фотоко-
пију личне карте; 8. доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који није стекао 
диплому на српском језику Пријаве слати на 
адресу школе Трг братства једниства 22 Бачка 
Паланка, са назнаком на који конкурс се прија-
ва подноси.Ближе информације о конкурсу могу 
да се добију код секретара Школе и преко броја 
телефона 021/6045-893.

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо 
образовања у складу са члановима 139 и 140 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21); да је врста стручне 
спреме наставника немачког језика у складу 
са Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20, 
3/21); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима (уве-
рење надлежне установе тражиће се накнадно 
од изабраног кандидата, пре закључења угово-
ра); психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима на захтев школе извршиће 
Национална служба за запошљавање; поседо-
вање држављанства Р Србије; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања – 
да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 2. ЦВ; 3. овере-
на фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 4. оригинал уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци) 5. уверење о 
држављанству РС; 6. извод из МКР 7. фотоко-
пију личне карте; 8. доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Пријаве слати на 
адресу школе Трг братства једниства 22 Бач-
ка Паланка, са назнаком „пријава наконкурс за 
радно место наставника немачког језика”. Бли-
же информације о конкурсу могу да се добију 
код секретара Школе и преко броја телефона 
021/6045-893.

Чистачица

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21) а то су: одговарајуће образовање: 
лице које има основно образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да 
доставе само они кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику) 

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1. пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-

тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 2. ЦВ; 3. оверена фотокопија дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; 4. ори-
гинал уверење из казнене евиденције о неос-
уђиваности (прибављено од стране надележног 
органа МУП-а, не старије од 6 месеци) 5. уве-
рење о држављанству РС; 6. извод из МКР 7. 
фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању 
српског језика подноси само кандидат који није 
стекао диплому на српском језику Пријаве сла-
ти на адресу школе Трг братства једниства 22 
Бачка Паланка, са назнаком на који конкурс се 
пријава подноси. Ближе информације о кон-
курсу могу да се добију код секретара Школе и 
преко броја телефона 021/ 6045-893.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка 

Академика Милана Курепе 10

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством – наставник клавира 
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови према правилнику: дипломира-
ни музичар, усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар – пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник, професионални 
статус – клавириста. Образовно васпитни рад 
у школи се остварује на српском језику. Поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139 и 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у складу са чл. 
2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/13, 
2/17, 9/19, 1/20 и 9/20), односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање у складу са 
горе наведеним правилником; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном 
пресудом осуђивано 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 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; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају у ори-
гиналу или овереном препису/фотокопији од 
стране јавног бележника следећу документа-
цију: уверење о држављанству; доказ о неос-
уђиваности прибављено од надлежног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (уверење, 
диплому са додатком дипломи, а за кандидате 
који су стекли одговарајуће високо образовање 
од 10. септембра 2005. године и доказ о сте-
ченом високом образовању 1.степена); доказ 
о знању српског језика подноси кандидат који 
средње, више или високо образовање није сте-
као на српском језику, издат од одговарајуће 
високошколске установе. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност 

услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос упућују се у року од осам 
дана на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму прове-
ре психофизичких способности кандидати ће 
бити благовремено обавештени од стране шко-
ле. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса у пубика-
цији „Послови”. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс са пријавним формуларом и траженом 
документацијом слати на адресу Академика 
Милана Курепе бр. 10, 2140 0 Бачка Паланка 
или доставити лично у секретаријату школе. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон: 021/752-287.

ПАНЧЕВО

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел./факс: 013/2624-059

Васпитач
у вртићу при школи, на одређено  

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена, 
студијама другог степена, студијама у трајању 
од три године, вишим образовањем, односно са 
одговарајућим средњим образовањем, у складу 
са посебним законом; за рад са децом узраста 
од три године до поласка у школу: лице које 
има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач, у складу са Зако-
ном; за рад са децом са сметњама у развоју у 
васпитној групи: лице које испуњава услове из 
претходног става које је у току стручног усавр-
шавања или по прописаном програму оспо-
собљено за рад са децом са сметњама у развоју 
– васпитач. Кандидат треба 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 Европским системом преноса 
бодова. У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
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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 насиља 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 дис-
криминаторно понашања; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) 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. У складу 
са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете). Кандидат 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром треба да достави: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, 
оверена копија); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за 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 доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– не старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика и језика на којем ће остваривати обра-
зовно-васпитни рад код послодавца (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику / на српском језику и на јези-
ку на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца). Лица која имају положен 
стручни испит могу доставити оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (није обавезно). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја) са 
потребном документацијомсе доставља у року 
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији 
„Послови”, непосредно или путем поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
послове васпитача”. Након истека рока за дос-
тављање пријаве није могуће доставити доказе 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3
тел. 013/617-014

e-mail: osdo.sekretar@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наве-
дени конкурс, треба да испуњава услове про-
писане чланом 140 став 1 и 2, чланом 122 и 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 

и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021). За директора шко-
ле може бити изабрано лице које има одго-
варајуће 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 сту-
дије другог степена које комбинују целине или 
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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има дозволу за рад настав-
ника, педагога или психолога (лиценца или 
стручни испит); да има обуку и положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност); да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није 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 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 дис-
криминаторно понашање; да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да прило-
жи доказе да испуњава наведене услове, и то: 
ЦВ (биографске податке), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу – 
дозволи за рад, – потврду о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања са подацима о 
пословима и задацима које је обављао – ориги-
нал или оверена фотокопија, уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (доставља се у оригина-
лу пре закључења уговора о раду на одређе-
но време), уверење о држављанству Републи-
ке Србије – оригинал или оверена копија (не 
старије од шест месеци), уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања и уверење 
Привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (сва три уверења не старија 
од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (нови образац са холограмом) – оригинал 
или оверена копија, фотокопију важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту, 
доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик – 

у обавези су да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (оригинал или оверена фотоко-
пија), предлог програма рада директора шко-
ле за мандатни период, евентуалне прилоге 
којима доказује своје стручне, организацијске, 
педагошке и друге способности. Пријава која не 
садржи доказ о обуци и положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, Коми-
сија за избор директора цени доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандида-
та (потребно је приложити извештај просвет-
ног саветника). Уколико се на конкурс пријави 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе, дужан је да достави резулта-
те стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, ако су извршени у 
време док је кандидат био директор установе. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или овере-
ним копијама не старијим од шест месеци. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријава на конкурс, са докази-
ма о испуњавању услова, доставља се лично 
у секретаријату школе или поштом на адресу 
Основне школе „Доситеј Обрадовић”, 26230 
Омољица, Трг Светог Саве 3, са назнаком „Кон-
курс за директора”. Ближа обавештења се могу 
добити у Секретаријату школе и путем телефо-
на 013/617-014.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18300 Пирот, Занатлијска бб.

1. Педагошки асистент
на одређено време за рад са ученицима 

ромске националности којима је 
потребна додатна подршка

УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање 
у четворогодишњем трајању; 2. да зна ромски 
језик; 3. да има савладан програм обуке; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије. Кандидат који нема савладан програм 
обуке, дужан је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос. Прија-
ва са доказима о испуњавању услова подноси 
се на горе наведену адресу поштом, или лично 
у просторијама секретаријата школе, у року од 8 
дана од дана објављиваља конкурса. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверен препис дипломе 
(фотокопија) о завршеном школовању, уверење 
о држављанству, извод из МК рођених. 

2. Наставник физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог, 
до његовог повратка са места 

помоћника директора



Наука и образовање
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УСЛОВИ: општи услови предвиђени у члану 
139 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати поред општих треба да испуњавају и 
посебне услове из члана 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања – дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања дипломирани организа-
тор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије, професор физичког 
васпитања и спорта, мастер физичког васпи-
тања и спорта, професор спорта и физичког 
васпитања, професор спорта и физичке кул-
туре, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на горе наве-
дену адресу поштом, или лично у просторија-
ма секретаријата школе у року од 8 дана од 
дана објављиваља конкурса. Уз пријаву канди-
дати подносе: оверен препис дипломе (фото-
копија) о завршеном школовању, уверење о 
држављанству, извод из МК рођених. 

3. Андрагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће средње обра-
зовање, четврти ниво квалификације; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са полазницима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на горе наведену адресупо-
штом или лично у просторијама секретаријата 
школе, у року од 8 дана од дана објављиваља 
конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: ове-
рен препис дипломе (фотокопија) о завршеном 
школовању, уверење о држављанству, извод 
из МК рођених. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017): 1. да има одговарајуће 
образовање за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове (узевши у обзир да је донет подзаконски 
акт о полагању испита за директора, изабрани 
кандидат биће у обавези да положи овај испит 
у законском року, уколико исти није већ поло-
жио) и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања: 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 предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; Б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
А подтачка 2 члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима 3. да 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; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад. кандидати, уколико имају, подносе 
и извештај просветног саветника. Ако је кан-
дидат лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Кандидати 
у пријави прилажу: пријавни формулар (који се 
преузима на интернет страници Министарства, 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, дозволу за рад настав-
ника (стручни испит за наставника, стручног 
сарадника или васпитача), потврду да имају 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, уверење МУПа 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству Републике Србије не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених не старије од 6 месеци; уверење 
основног и вишег суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 

пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, 
доказ о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту за директора школе (узевши у 
обзир да је донет подзаконски акт о полагању 
испита за директора, изабрани кандидат биће 
у обавези да положи овај испит у законском 
року, уколико исти није већ положио). Лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве са назнаком „Кон-
курс за директора” се подносе лично у секрета-
ријату школе или поштом на адресу: ОШ „ Вук 
Караџић”, 18300 Пирот, Српских владара 111. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, саглас-
но чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање прописано Зако-
ном и Правилником којим се прописује степен и 
врста образовања наставника и стручног сарад-
ника у основној школи; доказ: – уверење-ди-
плома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ: 
лекарско уверење, 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; дока-
зи: уверење суда и уверење МУП-а. 4. да има 
држављанство Републике Србије; доказ: уве-
рење надлежног органа, 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се током рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, могу се доставити 
у оригиналу или фотокопији не старијиј од 6 
месеци; доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање, до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
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подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, одно- 
сно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1, са наз-
наком „За конкурс за наставника француског 
језика”.

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

године (до 31.08.2023. године)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и члану 8. Правилника следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником: средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; доказ: 
сведочанство о одговарајућој стручној спреми, 
2. да има савладан програм обуке у складу са 
Правилником. доказ: сертификат о заврше-
ном програму обуке за педагошке асистенте,  
3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; соказ: 
лекарско уверење, 4. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
докази: уверење суда, уверење МУП-а, 5. да 
има држављанство Републике Србије; доказ: 
уверење о држављанству, 6. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (комисија остварује увид на осно-
ву достављеног сведочанства), 7. да зна ром-
ски језик (комисија остварује увид на основу 
достављеног сертификата о сваладаном про-
граму обуке), 8. да има мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе, доказ: 
мишљење надлежног органа јединице локал-
не самоуправе. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3), 5, ) 6) и 7) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 12208 

Костолац, Првомајска 1 са назнаком на коверти 
„За конкурс за педагошког асистента”.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагла- 
сно чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање прописано Зако-
ном и Правилником којим се прописује степен и 
врста образовања наставника и стручног сарад-
ника у основној школи; доказ: уверење-ди-
плома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ: 
лекарско уверење, 3. да није осуђиван право- 
снажном 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; дока-
зи: уверење суда и уверење МУП-а, 4. да има 
држављанство Републике Србије; доказ: уве-
рење надлежног органа, 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се током рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, могу се доставити 
у оригиналу или фотокопији не старијиј од 6 
месеци; доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање, до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1, 
са назнаком „За конкурс за наставника разред-
не наставе”.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Педагошки асистент
на одређено време, до 31.08.2023.,  

са 70% радног времена  
(28 сати недељно)

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, IV стручне спреме; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; сертификат издат 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, о завршеној обуци за педа-
гошког асистента; уверење о неосуђиваности, 
правноснажном пресудом, за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Сва документација се прилаже у оригиналу или 
као оверена фотокопија уз попуњени формулар 
пријаве на конкурс са званичне интернет стра-
нице Министарства, поштом или непосредно 
школи. Рок за подношење пријава је 8 /осам / 
дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 8100-055

Психолог
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2023.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19) и да је стекао одговарајуће образовање 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
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.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19) и да је стекао одговарајуће образо-
вање и то: на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Потребно је да кандидат 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
стручне спреме прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да у складу са чл. 
142. ст. 1 има образовање из психолошких, 
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педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова из психолошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, одн. 
испиту за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из овог члана закона; доказ о знању срп-
ског језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и да уз пријавни формулар са краћом 
биографијом приложи: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених, као 
и уверење надлежне ПУ (МУП) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси примљени кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућује се на прет-
ходну проверу психофизичке способности за 
рад са децом и ученицима коју врши 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 споспб-
ности за рад са децом и ученицима и доставља 
је директору који доноси решење о избору. Рок 
за пријаву: 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу. Бли-
же информације на телефон: 027/381-124,  
8100-055.

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
У КУРШУМЛИЈИ

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – испр., 

9/2019, 2/2020 и 129/2021; да имају психичку 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријавни формулар – попуњава се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију или ЦВ; 3) оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању за 
наставника српског језика и књижевности, 4) 
извод из матичне књиге рођених не старији 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса 
(оригинал или оверену копију); 5) уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
7) лекарско уверење да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ подноси кандидат који буде 
изабран по конкурсу пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на одређено време, у 
року од 8 дана од истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали услове 
конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана од истека рока за подношење прија-
ва упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава образложену 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 
из претходног става коју доставља директору. 
Директор доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандида-
ту може да поднесе жалбу школском одбору у 
року од 8 дана од дана достављања решења о 
избору. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи на адресу Економско-технич-
ка школа, 18430 Куршумлија, Карађорђева 2, 
или на имејл ekonomskakursumlija@mts.rs са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време”. Пријаве и приложена доку-
ментација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит (испит за лицен-
цу) и да поседује звање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
Гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21), Праливником 
о врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, про-
изводња и прерада хране („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17, 
13/18, 2/20 и 14/20) и Правилником о врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставниока у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 
16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 
1/21); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добора 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање по члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и да је државља-
нин РС. Кандидат доставља оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод 
рођених; уверење о држављанству; лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора 
о раду; уверење да није осуђиван; потврду са 
факултета о положеним испитима из психо-
логије, педагогије, методике у вредности од 
30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије, или потврду о положеном стручном испи-
ту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.Рок за достављање 
докумената 8 дана од дана објављивања кон-
курса на на горе наведену адресу. Конктакт 
телефон: 027/371-315, 371-533.

www.nsz.gov.rs
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СМЕДЕРЕВО

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који мора да поседује: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 
155 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12... 10/2022). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије или психологије 
или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог закона; уверење о држављанству 
РС; психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) – ори-
гинал или оверена копија; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена копија). 

Наставник информатике
са 10% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који мора да поседује: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 
155 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12... 10/2022). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије или психологије 
или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављан-
ству РС; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена копија). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 
11328 Водањ, Петра Костића 1. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона 026/4715-004.

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА „ГОША“

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане члано-
вима 122, 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена – мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (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 – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за обра-
зовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Конкурс спроводи комисија 
за избор директора школе коју образује Школ-
ски одбор. Министар просвете, науке и техно-
лошког развоја у року од 30 дана од дана прије-
ма документације коју му је доставио Школски 
одбор, врши избор директора и доноси решење 
о именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Подаци који 
се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и комплетну 
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документацију доставља поштом или лично (у 
секретаријату школе радним данима од 8 до 
14 часова) на горе наведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених) 
– оригинал или оверену фотокопију; оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања – оригинал или оверену фотоко-
пију; доказ о неосуђиваности из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење МУП-а) – оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци, доказ о непостојању дискриминатор-
ног понашања (потврда Повереника за заштиту 
равноправности да није старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда (основног) да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности, 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, 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); уколико нема 
извештај, доставити потврду школе да није 
било стручно-педагошког надзора, оверен пре-
пис / фотокопију лиценце за директора устано-
ве (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом (лекарско уверење – оригинал 
или оверена фотокопија, може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекар-
ско уверење). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе на тел. 
026/317-310.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ЈЕВТИЋ”

11425 Кусадак, Смедеревска Паланка
тел. 026/351-005

Наставник предметне наставе – 
математика

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да је стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 

11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидат уз формулар за пријаву 
на конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој 
врсти образовања и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом високом образовању); 2. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима; 3. доказ о неосуђи-
ваности 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 (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци); 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); 6. непостојање дискриминаторс-
ког понашања на страни кандидата утврђен у 
складу са законом; 7. кратку биографију. Дока-
зи о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 
5, 6, 7 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Документа-
цију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом, поштом или лич-
но (у секретаријату школе радним данима од 
8 до 12 часова) доставити на адресу: ОШ „Бра-
на Јевтић”, Кусадак, 11425 Кусадак. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс – математика – не отвара-
ти”. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу је секре-
тар школе, тел. 026/351-005, радним данима од 
10 до 12 часова. Кандидати се у року од осам 
дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и директор доно-

си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. 
Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама школе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана 

Булевар деспота Стефана 40

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене која је 
именована за в.д. ТШ „Никола Тесла”  

у Великој Плани

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има 
држављанство Републике Србије, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело, прописано чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019, 6/2020 
и 129/2021 – даље: Закон), да има одговарајуће 
образовање: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 140 Закона односно треба да посе-
дује одговарајуће високо образовање стечено 
на: студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бара 2005. године, а изузетно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем, под условом да је тражено образовање 
стекао на језику на коме се остварује тај рад по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, да наставник из става 1 члана 140 Закона, 
образовање из члана 142 став 1 Закона (обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова), 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. Потребно је да кандидат испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања, 
прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022 и 5/2022). Кандидати треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни фор-
мулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства и да га заједно са потребном 
документацијом доставе Школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; молбу за пријем у радни однос; краћу био-
графију; 2. доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, прописана чланом 139 став 1 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1007 | 28.09.2022.72

тачка 3) Закона. доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак и није покре-
нута истрага; доказ да се против кандидата не 
води поступак за заштиту од дискриминације. 
Изабрани кандидат је у обавези да лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстевној 
способности, достави пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, врши надлежна служ-
ба за запошљавање, пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису оверена 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Попуњен пријавни формулар са 
одговарајућим доказима (документацијом), 
подноси се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: Основна школа „Све-
ти Сава”, Велика Плана, 11320 Велика Плана, 
Булевар деспота Стефана 40, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт лице: Сузана Ристић, секре-
тар школе, 026/516-021.

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 026/663-999

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене на рад

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
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 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5. Закона о основама система образовања 
и васпитања, а то су: 1. одговарајуће обра-
зовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радно место наведено под тачком 1 – А) да 
имају одговарајуће високо образовање стече-
но: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати који конкури-
шу на наведена радна места обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
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. Кандидат 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 члана 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142 став 1 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; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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, за које у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ под тачком 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар, а који се може преузети 
на Званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs – формулар за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања) и рад-
ном биографијом (ЦВ) доставити: оверен пре-
пис / оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал / оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); оригинал / 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика (језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад) доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, упућује кандидате на психолошку проце-
ну способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима, сачињава 
образложену листу кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору који доноси 
решење о избору кандидата. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна Служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за радно место ____ (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) – 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писме-
ним путем обавештени о избору у складу са 
Законом. Ближе информације о Конкурсу могу 
се добити код секретара Школе, преко телефо-
на: 069/2352003.

Чистачица
у матичној школи, на одређено време до 

повратка одсутне запослене на рад

Чистачица
у издвојеном одељењу у Вучаку

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
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), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а 
то су: 1. одговарајуће образовање и то: стечен 
I ниво квалификација (основно образовање и 
васпитање), односно завршена основна школа, 
2. психичка, физичка и здравствена 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, 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 саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. Држављанство Републике Србије; 5. Знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар, а који се 
може преузети на Званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs – формулар за пријем 
у радни однос у установама образовања и вас-
питања) и радном биографијом (ЦВ) доставити: 
оверен препис / оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; ориги-
нал / оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); оригинал / оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал / оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад) доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способ-
ности, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима, сачињава образло-
жену листу кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору који доноси решење 
о избору кандидата. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену спо-
собности врши надлежна Служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за радно место ____ (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) – 
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не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидати ће бити писме-
ним путем обавештени о избору у складу са 
Законом. Ближе информације о Конкурсу могу 
се добити код секретара Школе, преко телефо-
на: 069/235-2003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”

11420 Глибовац, Смедеревска Паланка
тел. 026/391-129

Наставник предметне наставе – 
техника и технологија
са 20% радног времена,  

на одређено време до повратка 
директора са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да је стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат уз формулар за пријаву на 
конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој врсти 
образовања и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
високом образовању); 2. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 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 (уверење МУП-а не старије 
од шест месеци); 4. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци) 
и извод из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци); 5. доказ о познавању српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); 6. непостојање дис-
криминаторског понашања на страни кандидата 

утврђен у складу са законом; 7. кратку биогра-
фију. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4, 5, 7 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар који се може преузети 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, те да 
документацију која доказује испуњеност услова 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком биографијом, поштом 
или лично (у секретаријату школе радним дани-
ма од 8 до 12 часова) доставе школи на адресу: 
ОШ „Станоје Главаш”, 11420 Глибовац. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс – информатика и рачунар-
ство – не отварати”. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је секретар школе, тел. 026/391-129, 
радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4

Редовни професор за ужу научну 
област Књижевне науке

УСЛОВИ: услови за избор у звање и засни-
вање радног односа: научни назив доктор 
Књижевних наука; испуњени и остали услови 
предвиђени Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду и Пра-
вилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду и Статутом Педагошког факултета 
у Сомбору и Правилником о условима и поступ-
ку за избор у звање и заснивање радног одоса 
наставника и сарадника на Педагошком факул-
тету у Сомбору. Кандидати уз пријаву подно-
се: оверене фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен обра-
зац биографских података (преузети са: http: 
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штам-
паној и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалуа-
цију студената о педагошком раду, уверење о 
некажњавању (МУП) и фотокопију личне кар-
те. Пријаве са документацијом, достављају се 
Педагошком факултету у Сомбору, Подгорич-
ка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Место рада Сом-
бор. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Поступак избо-
ра у звање и заснивање радног односа спрово-
ди се у складу са одредбама Закона о високом 
образовању, одредбама Статута и општих аката 
Универзитета у Новом Саду и Статута и општих 
аката Факултета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел. 025/5746-635

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају високо образовање за 
васпитача стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне 
студије); 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 за васпитача; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 1. 
попуњен формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 2. 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе / 
уверења о стеченом образовању; 4. извод из 
МК рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. доказ да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 2 конкур-
са из МУП-а, не старије од 6 месеци.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају средње образовање у 
трајању од четири године; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
(доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 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 дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
да имају радно искуство на истим или сличним 
пословима у трајању од најмање једне године. 
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; 2. биографију; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 4. доказ о радном искуству (оверена 
фотокопија радне књижице или потврда прет-
ходног послодавца); 5. извод из МК рођених 
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(оригинал или оверену фотокопију) не старији 
од 6 месеци; 6. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци; 7. доказ да лице није осуђивано за 
кривична дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, 
не старији од 6 месеци.

Васпитач
на одређено време ради  

замене запосленог распоређеног  
на функцију директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају високо образовање за 
васпитача стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне 
студије); 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 за васпитача; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 1. 
попуњен формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 2. 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе / 
уверења о стеченом образовању; 4. извод из 
МК рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. доказ да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 2. конкур-
са из МУП-а, не старије од 6 месеци.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају високо образовање за 
васпитача стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне 
студије); 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 за васпитача; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; Уз пријаву доставити:  
1. попуњен формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
2. биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
/ уверења о стеченом образовању; 4. извод из 
МК рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. доказ да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 2 конкур-
са из МУП-а, не старије од 6 месеци.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема / образовање – 
Послове педагошког асистента може обављати 
лице које има стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању и има завршен про-
грам обуке за педагошког асистента за рад са 
децом и ученицима ромске националне мањине 
(лице које нема савладан програм обуке, дуж-
но је да достави доказ о савладаном одгова-
рајућем програму обуке у року од шест месе-
ци од дана пријема у радни однос); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (доказ се подноси пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани пра-
воснажном 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 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски и ромски језик. Уз пријаву доставити:  
1. попуњен формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
2. биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 4. уверење/потврду 
о завршеној обуци за педагошког асистента;  
5. потврду о познавању ромског језика; 6. извод 
из МК рођених; 7. уверење о држављанству;  
8. доказ да лице није осуђивано за кривична 
дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, не старије 
од 6 месеци.

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају основно образовање; да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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; 
да имају држављанство Републике Србије; 

уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете; 2. биографију;  
3. оверену фотокопију дипломе/сведочанства о 
стеченом образовању; 4. извод из МК рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију); 6. доказ да лице није осуђивано за кри-
вична дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, не 
старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве послати на адресу Жарка 
Зрењанина бб, 25250 Оџаци или доставити лич-
но. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/201927/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистента 
(„Службени гласник РС”, број 11/2010), да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови у погледу образовања: 
најмање четврти степен стручне спреме, завр-
шен програм обуке за педагошког асистента по 
програму обуке Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар дос-
тављају школи следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о завршеном програму обуке за педагош-
ког асистента по програму Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику; доказ да кандидат 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; краћу биографију. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења  



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 7528.09.2022. |  Број 1007 |   

уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе. 

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бушка Бухе бб.

тел. факс 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице којој мирује 
радни однос због обављања функције 

председника СО Стара Пазова

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, до повратка раднице 
која се налази на породиљском одсуству

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка раднице 
којој мирује радни однос због обављања 

функције директора ОШ „Бошко 
Палковљевић Пинки” Стара Пазова

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова) односно степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Педагошки асистент
на одређено време до истека  

школске 2022/23. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у школи – завршен нај-
мање трећи степен стручне спреме, сертификат 
о обуци за педагошког асистента.

ОСТАЛО: услови за све кандидате: 1) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 2) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да имају држављанство Републике Србије; 4) 
да знају српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-

не интернет странице Министарства просвете; 
потписана пријава са радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (за наставни-
ка); доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (за наставни-
ка); оверену копију сведочанства о завршеној 
средњој школи и сертификата о завршеној 
обуци за педагошког асистента (за педагошког 
асистента); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
– о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на адре-
су школе: ОШ „Симеон Араницки”, 22300 Стара 
Пазова, Бошка Бухе бб., лично или поштом, са 
назнаком „Конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Портир
у Служби за опште и правне послове

УСЛОВИ: завршено средње образовање, да је 
кандидат држављанин Реублике Србије и има 
општу здравствену способност. Уз пријаву при-
ложити: биографију, фотокопију личне кар-
те (у случају чиповане личне карте потребно 
је доставити очитану личну карту), уверење о 
држављанству, оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеном средњем образовању, препо-
руке претходних послодаваца, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе које издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи и лиценцу 
за вршење послова физичко-техничке заштите 
лица и имовине и одржавање реда на спорт-
ским приредбама, јавним скуповима и другим 
местима окупљања грађана. Изабрани кандидат 
пре ступања на рад доставља уверење о општој 
радној способности. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкурсну 
документацију кандидатима. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету 
у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник ван радног односа за 
избор у звање сарадника за део 
практичне наставе из области 

Медицинских наука
на одређено време од 1 године из 
установе као наставне базе Школе 
(Геронтолошки центар у Суботици)

УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме 
и најмање три године радног искуства у стру-
ци. Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, број 
88/2017), услове прописане актом Националног 
савета за високо образовање (Минимални усло-
ви за избор у звање наставника на Академијама 
струковних студија и Високим школама струков-
них студија), Правилником о избору у звања 
наставника и сарадника Школе, Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Шко-
ли, у складу са којима ће бити извршен избор 
између пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: био-
графију са свим битним подацима, кретање у 
професионалном раду (установа, факултет, 
универзитет или фирма, трајање запослења). 
Докази у овереној фотокопији: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
све високошколске дипломе додатак дипло-
ми или нострификације диплома стечених у 
иностранству, доказ надлежног органа пово-
дом чињенице да кандидат није под истрагом 
и није кривично осуђиван (уверење из суда и 
полицијске управе). Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава на конкурс са конкурсном докумен-
тацијом подноси се на адресу Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача 
и тренера у Суботици, Банијска 67. Упућују се 
кандидати да користе Образац пријаве на кон-
курс који се налази на сајту школе www.vsovsu.
rs Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и неће бити разматране. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Спорт и физичко васпитање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области физичког васпитања и спор-
та. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 др. закон), Статута Универ-
зитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 
2018. године (5. априла 2018. године – исправ-
ка; измене и допуне 13. фебруара 2019. годи-
не, 29. септембра 2020. године, и 28. јануара 
2022. године), Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 2022. године, 
Правилника о ближим мимималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене 
и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. сеп-
тембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 
30. јануара 2020. године – аутентично тума-
чење, 25. фебруара 2021. године – аутентично 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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тумачење и 14. јула 2022. године), и Правилни-
ка о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новем-
бра 2018. године, са изменама и допунама од 8. 
септембра 2022. године. 

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: Образац – 
Подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета 
(2. одељак реферата о пријављеним канди-
датима) у штампаној форми и у електронској 
форми на ЦД-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе које 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета и Факулте-
та. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију 
кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

– ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583
e-mail: direktor@sredpoljskola.edu.rs

Наставник стручних предмета 
ветеринарске групе

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена запосленог за време  
обављања дужности директора  

школе у првом мандату

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена 
запослене до њеног повратка  

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких области, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуњава и 

услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4. и 5 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и посебне услове предвиђене: 
1. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада пољопривреда, производња и прера-
да хране („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 5/22) – за наставника стручних 
предмета ветеринарске групе; 2. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/22) – за настав-
ника енглеског језика. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију) не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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 горе наведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015/344-583.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 132 став 2, чланом 139 и чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Уз пријавни формулар на конкурс доставити и 
следећу документацију: кратку биографију ори-
гинал или оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању из члана 140 став 1 
Закона о основама ситема образовања и васпи-
тања. Према одредби члана 132 став 2 Закона, 
секретар мора да има образовање из области 
правних наука у скаду са чланом 140 став 1 овог 
закона и дозволу за рад секретара. Секретар је 
дужан да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара, уверење 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 родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног цаобпахаја 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 – не 
старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију). Напомена: лекарско уве-
рење којим кандидати доказују да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – доставља се уста-
нови након избора кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом лично или на адресу школе: Основна 
школа „Мито Игумановић”, 31260 Косјерић, 
Светосавска 2, са назнаком „Пријава на кон-
курс за радно место секретара – не отварати”. 
додатна обавештења се могу добити на теле-
фон 031/781-442. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
нехе се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Професор електро групе предмета 
(системи стабилности – 35% и 

електричне машине – 15%)
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
који је на функцији директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и 
да испуњава услове из Правилника степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада електротехника („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022), 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (само уколико кандидат има положен 
испит). Кандидати који испуњавају 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију – електро група 
предмета”, на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 

и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на телефон 
017/473-900.

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
који је на функцији директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 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, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (само уколико кандидат има положен 
испит). Кандидати који испуњавају 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију – рачунарство 
и информатика”, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације могу се добити 
на телефон 017/473-900.

Професор рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

који је на функцији директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 

Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 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, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (само уколико кандидат има положен 
испит). Кандидати који испуњавају 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију – рачунарство 
и информатика”, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације могу се добити 
на телефон 017/473-900.

Професор српског језика и 
књижевности

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

који је на функцији директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 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 којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (само уколико кандидат има положен 
испит). Кандидати који испуњавају 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију – професор срп-
ског језика и књижевности”, на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу 
се добити на телефон 017/473-900.

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”, бр. 
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 Пра-
вилнику о педагошком асистенту и андрагош-
ком асистенту („Службени гласник РС”, број 
87/19): 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 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 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 овере-
ној фотокопији, следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених – не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса, уве-
рење о држављанству Републике Србије – не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса, диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању из области образовања 
према Правилнику о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту. Уверење из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоствљање 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 заштићених међународним пра-
вом, 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 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 Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу органу 
управљања у року од осам дана од дана дос-
тављања решења.Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско 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 „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у кон-

курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/825-250

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2022/2023. годину, односно до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то: 1. да има средње образовање у четворо-
годишњем трајању и обуку за педагошког асис-
тента (савладан програм обуке за децу и учени-
ке ромске националности); 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, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидат треба да приложи: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; сертификат, уверење о савладаном 
програму обуке за педагошке асистенте („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019); уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здрвствене 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат је дужан да прибави пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и испуњавају услове конкурса 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступка. У поступ-
ку избора педагошког асистента прибавља се 
мишљење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у року од 8 дана од дана 
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објављивања конкурса (лично или препору-
ченом пошиљком) на адресу: Основна школа 
„Јован Јовановић Змај”, Сурдулица, Дринске 
дивизије 6. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве на конкурс се неће узети у разматрање, као 
и фотокопије документа која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Достављени подаци обрађиваће се у скаду 
са Законом о заштити података о личности, у 
сврху обраде података у конкурсном поступку. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе од 9.00 до 13.00 часова, на теле-
фон: 017/825-250.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Чистач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75 /14, 13/17 – одлука УС, 
113/17, 95/18 – аутентично тумачење), канди-
дат треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да поседује заврше-
но основно образовање и васпитање – основ-
ну школу, поред одговарајућег образовања 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собост за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21) односно да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља следећу документацију: оверен препис 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци, доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетрног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, не старије од 6 месеци (овај 
документ издаје МУП – полицијска управа), уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави 
своју професионалну биографију у којој канди-
дат обавезно наводи да ли је вршио психолош-
ку процену способност код НСЗ и када је вршио, 
телефон за контакт, доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована одлуком директора 
школе. 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 испуња-
вају услове за пријем у радни однос, у року од 
8 дана, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стабндардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс, 
кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Неблаговреме-
не, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се 
разматрати. Лице задужено за давање додатних 
информација о конкурсу: Сузана Стојановић 
Стошић – секретар школе телефон: 017/400-
630. Пријаве (са потребном документацијом 
и са одштампаним пријавним формуларом) се 
подносе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ , поштом 
или лично (у канцеларији секретара школе), на 
горе наведену адресу, са назнаком за „За кон-
курс за попуњавање радног места чистача”.

ВРШАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891130
e-mail: djurajaksicpavlis@yahoo.com

Административни радник

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аут ентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1, тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање IV степен стручне 
спреме (средња стручна спрема у четворого-
дишњем трајању, НОКС ниво 4); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;  
4) да има држављанство Републике Србије;  

5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује знање образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; радну биографију 
са кратким прегледом радног искуства, адре-
сом пребивалишта и бројем телефона; овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење МУП-а о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
17, 10/19, 6/20 и 29/21); уверење о држављан-
ству; лекарско уверење подноси примљени кан-
дидат пре закључења уговора о раду; доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно 
васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
руће образовање стекли на том језику). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе запошљавања 
„Послови”. Потпуне пријаве доставити / послати 
на адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за административног радника”. 
Неблаговремене, непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 60

Наставник енглеског језика
на српском језику, са 50% радног 
времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана, за школску 2022/2023. годину  

(до 31.08.2023. године), за рад у 
матичној школи у Пландишту и 
издвојеном одељењу у Маргити

УСЛОВИ: општи услови: у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и ако има образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије) 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 образованyе до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови у погледу сте-
пена и врсте стручне спреме: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; дипломирани филолог англис-
та; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски про-
грам Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност). 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
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морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије из области предмета, односно 
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. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријав-
ни формулар са званичне интернет страни-
це на конкурс приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, ако је образовање стечено у иностран-
ству, доставити решење министра о испуње-
ности услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника; извода из мати-
чне књиге рођених – на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о државњанству (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности 
(доказ / уверење 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 (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења из казне-
не евиденције МУП-а); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику) 
– као доказ се доставља диплома о завршеном 
школовању на српском језику – средње, више 
или високе школе или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком – ориги-
нал или оверена фотокопија). Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способан за рад 
са децом и ученицима подноси се школи пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности. Психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности (у периоду од 6 месеци пре исте-
ка рока за пријаву на овај конкурс), назначи-
ти у пријави кад је и где извршена процена. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
пријаве са приложеним, а неовереним фото-
копијама, као и пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме неће бити узе-
те у разматрање. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, уколико је 
образовање стечено у иностранству, утврђује 

решењем министар. У том случају достави-
ти решење министра о испуњености услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова насатвника за предмет за који се кон-
курише. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријав-
ни формулар са потребним прилозима којима 
доказују да испуњавају услове конкурса, канди-
дати треба да доставе искључиво препоручено 
поштом на горе наведену навдену адресу или 
да предају лично у секретаријату школе, сва-
ког радног дана од 9 до 12 часова. Телефон за 
информације: 013/861-615. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО”
Пландиште, Карађорђева бб.

Стручни сарадник – логопед

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају одговарајуће 
образовање. Кандидат мора да има: одгова-
рајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студијие, специјалистичке студије); на основ-
ним студијама у трајању од 4 године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10 септембра 2005 године, дефектолошки 
факултет смер логопедија, факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију логопедски 
смер, стручни назив: дипломирани дефектолог 
– логопед мастер, дипломирани дефектолог-ло-
гопед; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик коме се остварује васпи-
но образовни рад. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс. Уз пријаву на оглас, кан-
дидати треба да доставе оверене преписе и то: 
диплому о стручној спреми, уверење – потврду 
о неосуђиваности (да није старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них; потврду високошколске установе којом се 
потврђује да кандидат има образовење из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или оверени документ да је у току студија 
положио испите из педагогије, и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља кандидат пре закључења уго-
вора о раду а доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно образовни рад се 
доставља уз пријаву у случају да одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом у Националну службу 

за запошљавање у Вршцу. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити: Предшкол-
ској установи „Срећно детињство” Пландиште, 
Карађорђева бб. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Уљма, Трг Ослобођења 3

тел. 013/898-242

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 3. тачка 8) Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветних 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 и 
10/22) за извођење наставе физике: профе-
сор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику, дипломирани педа-
гог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизи-
ка, професор физике-информатике, дипломи-
рани физичар – медицинска физика, дипломи-
рани професор физике-мастер, дипломирани 
физичар – мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информа-
тике, 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, дипломирани 
физичар – примењена и компјутерска физи-
ка-мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, дипломира-
ни физичар – професор физике и основа тех-
нике за основну школу – мастер, дипломирани 
физичар – професор физике и хемије за основ-
ну школу – мастер, мастер професор матема-
тике и физике, мастер професор информатике 
и физике, дипломирани физичар-информати-
чар, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике. Уколико школа преузимањем или кон-
курсом 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 физика може да изводи и: дипломира-
ни физикохемичар, мастер физикохемичар (уз 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физичке 
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хемије или физике), мастер физичар (уз прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области физичке хемије или физике) и профе-
сор физике и астрономије.

Наставник српског језика
на одређено време, до престанка 

дужности директорке

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни  гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) чл. 3 став 1 тачка 
1) подтачка а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветних 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, и 10/22) за извођење 
наставе српског језика: професор српског јези-
ка и књижевности, професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, про-
фесор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и јужнословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румун-
ском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, 
професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српског језика и срп-
ске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни), мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), професор српскохрватског јези-
ка и књижевности, мастер филолог из области 
филолошких наука, професор југословенске 
књижевности и српског језика, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: остали услови: да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица, или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кри-
вично 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, 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик. Уз пријавни формулар за конкурс, канди-
дати су дужни да доставе и: краћу биографију, 
оверену фотокопију дипломе, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старијег од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (не старије од 6 месеци) 
од надлежне полицијске управе МУП-а. Уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) – дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. 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, које у 
року од 8 дана упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких 
способности, кандидати ће бити благовреме-
но обавештени. Конкурсна комисија доставља 
директорки образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове конкурса у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директорка доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе кандидата. 
Неблаговремене пријаве биће одбачене. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на горе 
наведену адресу. Пријавни формулар канди-
дати попуњавају на интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја: 
www.mpn.gov.rs, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 013/838-008

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време

УСЛОВИ: 1. завршена средња школа у трајању 
од 4 године и савладан програм обуке за педа-
гошког асистента прописан од стране минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
тј. завршен програм обуке за педагошког асис-
тента (уводни модул); 2. знање српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
и знање ромског језика; 3. психичка, физич-
ка и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривично дело примања и давања мита, за 
кривична дела из кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја 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, 5. држављанство Репу-
блике Србије. Уз одштампан, читко попуњен 
пријавни формулар преузет са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја – www.mpn.gov.rs кандидати 
подносе: кратку биографију са контакт пода-
цима; диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о савладаном програму обуке 
за педагошког асистента (уводни модул); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса), извод из мати-
чне књиге рођених, потврду од некажњавању 
од надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеца од објављивања конкурса); доказ 
о познавању српског језика и ромског језика 
(осим за кандидате који су образовање стекли 
на овим језицима). Сва документа прилажу се 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима-ле-
карско уверење, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија ће извр-
шити ужи избор кандидата који ће бити упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба применом стандардизованих поступака. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовано-
вић”, 26300 Вршац, Школски трг 3, са назнаком 
„Конкурс за радно место педагошки асистент”. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне и практичне 
наставе за предмет куварство
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
до њеног повратка

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
за заснивање радног односа кандидат мора 
да испуњава посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то: 1. да има одговарајући степен и врсту 
стручне спреме сагласно чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
важећем Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада трговина, угоститељство и тури-
зам („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 4/22); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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за кривична дела давање или примање мита; за 
кривична дела из групе кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није ускладу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (уписати број телефона/мејл 
адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља следећу 
документацију: оверене фотокопије диплома 
(односно уверења уколико диплома није изда-
та) о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања; доказ о образовању 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
са високошколске установе, односно уверење 
о положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно уверење о положеним струч-
ном испиту/испиту за лиценцу – јер се сматра 
да наставник који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање) 
доставља кандидат који ово образовање посе-
дују, кандидат који не поседује ово образовање 
биће у обавези да га стекне у року од једне, 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу у складу са чланом 142 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; уве-
рење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографију (пожељно). 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове у року од осам дана, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели или на наведене мејл адресе. 
Конкурсна комисија ће сачинити листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору на одлучивање у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
О терминима за разговор кандидати ће бити 
обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Директор ће донети решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе из тачке 10. ове одлуке. 
Лекарско уверење – доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 

и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе путем телефона 
018/830-525. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18).

Наставник предметне наставе 
предмет рачунарство и информатика

за 20% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене  

са функције директора школе

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
за заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
то: 1. да има одговарајући степен и врсту стру-
чне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећем 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/22) и Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22); 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 насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична 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 ускладу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона / мејл адресу), 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу докумен-
тацију: оверене фотокопије диплома (односно 
уверења уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о образовању 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 сис-
темом преноса бодова (уверење са високошкол-
ске установе, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеним стручном испиту/испиту 
за лиценцу – јер се сматра да наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање) доставља кан-
дидат који ово образовање поседују, кандидат 
који не поседује ово образовање биће у обавези 
да га стекне у року од једне, највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 

полагање испита за лиценцу у складу са чланом 
142 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биогра-
фију (пожељно). Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају услове у року од 
осам дана, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору на одлучивање у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. О терминима за разговор канди-
дати ће бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Директор ће донети решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе из тачке 10. 
ове одлуке. Лекарско уверење – доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе путем 
телефона 018/830-525. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18).

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене
са 50% радног времена,  

на одређено време

УСЛОВИ: кандидат уз молбу прилаже: попуње-
ни формулар који се налази на званичном сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију сведочанства о 
завршеном основном образовању и васпи-
тању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију) не старији од 6 
месеци; уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за која 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-
крвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе  
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кривичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију и да за њега 
није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
(лекарско уверење) изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити на адресу: Основна школа „9. срп-
ска бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 Боље-
вац са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.
Рок за подношење молбе је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Оглас објављен 14.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1005), поништава се у 
целости.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Директор
на мандантни период од четири године

УСЛОВИ: за директора основне школе може да 
буде изабрано лице које испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) и то: поседо-
вање одговарајућег високог образовања (члан 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога и психолога, 
стечено: 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, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, под условом да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) основне студије 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да поседује дозво-
лу за рад за наставника, васпитача или струч-
ног сарадника; да је савладао обуку и има поло-
жен испит за директора установе; најмање осам 
година рада (8) у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се отварује образовно-васпитни рад. Изузетно, 

ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат с одговарајућим високим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона, за наставника те врсте школе, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; дозволу 
за рад – лиценца наставника, васпитача или 
стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе; најмање десет година 
рада у установи, на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Докази о испуњености услова су сас-
тавни део конкурсне документације. Кандидати 
достављају следеће доказе и прилоге: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс 
(формулар се налази на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); 2. доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); 3. доказ о стече-
ном високом образовању из члана 140 став 1 
и 2 Закона (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе), а кандидат који има образовање из 
члана 140 став 1 тачка 1. подтачка (2) поред 
оригинала или оверене фотокопије дипломе 
о стеченом високом образовању прилажу и 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; изузетно, доказ о 
стеченом образовању из чл. 140 ст. 3 (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 4. доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (оверена фотокопија 
потврде, уверења или другог документа о поло-
женом стручном испиту или испиту за лицен-
цу); 5. доказ о познавању српског језика, као 
језика 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 – ориги-
нал или оверена фотокопија); 6. доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал потврде или уверења – посебно из 
сваке установе, односно за сваки период, уко-
лико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима – не старије од 6 
месеци); 7. доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија 
уверења из казнене евиденције надлежне служ-
бе МУП-а, не старије од 6 месеци); 8. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом /ученицима (оригинал уверења 
или оверена фотокопија лекарског уверења не 
старијег од шест месеци); 9. доказ о обуци и 
положеном испиту за директора (оригинал или 
оверена фотокопија лиценце за директора шко-
ле уколико кандидат то поседује, а у супротном 
се доставља писана изјава кандидата да није 
положио испит). Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора установе биће у 
обавези да у законском року савлада обуку и 
положи испит за директора. Пријава кандида-
та који није положио испит за директора неће 
се сматрати непотпуном; 10. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та (фотокопија извештаја просветног саветни-
ка уколико има, а који цени Комисија за избор 
директора), а у супротном се доставља писана 
изјава кандидата да не поседује такав доказ; 11. 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-

ра установе и оцену спољашњег вредновања, 
(фотокопија извештаја просветног саветника – 
доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе у време вршења 
таквог надзора и добијања наведене оцене), а 
уколико то није случај кандидат доставља писа-
ну изјаву да не поседује такав доказ. Уз пријаву 
на конкурс за избор директора и осталу горе 
наведену документацију, кандидат доставља 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Копије доказа, 
односно докумената који се подносе при кон-
курисању за избор директора, морају бити ове-
рене од стране надлежног органа да су верне 
оригиналу, а у супротном неће се узети у разма-
трање (изузев доказа под бројем 10 и 11 који се 
достављају као неоверене фотокопије). Пријаве 
на конкурс за избор директора школе, са дока-
зима о испуњавању услова конкурса, подносе се 
у затвореној коверти на адресу: ОШ „Ђура Јак-
шић”, 19000 Зајечар, Лењинова 1, са назнаком 
„За конкурс за избор директора”. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом на кон-
курс сматра се пријава која је непосредно пре-
дата Школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан кад Школа не 
ради, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
у прилогу садржи документа којим кандидат 
доказује да испуњава услове за избор директо-
ра, у складу са законом и подзаконким актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве као и оне 
које нису поднете на начин утврђен Статутом и 
конкурсом неће се узети у разматарање. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 019/3400-295.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

Наставник гитаре

Наставник гитаре
са 50% радног времена

Наставник гитаре
на одређено време, до избора  

директора и престанка мандата  
вршиоца дужности директора

Наставник теорије музике и хора
са 30% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник виолине
са 50% радног времена

Наставник камерне музике  
и оркестра

са 30% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Клавирштимер

Чистачица
на одређено време

2 извршиоца
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УСЛОВИ: услови за сва радна места: поред 
општих услова за заснивање радног односа 
кандидат треба да испуњава и услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, и то: Уз пријавни формулар, 
који се преузима на интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
кандидат васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017 – даље: Закон) и то: 1. да има 
одговарајуће образовање2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима 3. да кандидат није осуђи-
ван правноснажном 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 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, у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3. Закона; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик, на коме остварује образовно-васпит-
ни рад; Остало: уз пријаву на конкурс, кандидат 
треба да достави: Попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
Оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти школске спреме; Оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; Доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона и за 
кога није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; Доказ о познавању 
српског језик, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високош-
колске установе); Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то: краћа радна биографија; 
доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима, дставља само избрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Благовреме-
ном пријавом сматра се пријава која је подне-
та у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дана за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра сматра пријава која у прило-
гу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове за одређено радно место, 
у складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може поднети 
препорученом поштом на адресу ОМШ „ Стеван 
Мокрањац” Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14, 
19000 Зајечар, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник у посебним 
условима, корективно стимулативне 

вежбе – логопедске вежбе – 
подршка

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада Војвода Степа, Радојево, 

Александрово, Српска Црња и Зрењанин

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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 уз претходно 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 
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 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 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Додатни услови за рад-
но место дефектолог – наставник у посебним 
условима – корективно стимулативне вежбе – 
логопедске вежбе – подршка: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7 став 4 
тачка 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), 
односно да је: 1. професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом са сметњама 
у говору; 2. дипломирани дефектолог – лого-
пед; 3. мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије; 4. дипломирани дефекто-
лог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Логопе-
дије; 5. дипломирани дефектолог – мастер који 
је на основним академским студијама завршио 
смер логопедија; 6. мастер логопед. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 

који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања). ада је обра-
зовање стечено у иностранству, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Уколико у 
дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је кан-
дидат завршио; оригинал или оверену фото-
копију Уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. У пријави на кон-
курс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
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. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 8528.09.2022. |  Број 1007 |   

однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник у посебним 
условима, корективно стимулативне 

вежбе – вежбе реедукације 
психомоторике – подршка

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специја- 
листичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама 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 да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Додатни 
услови за радно место дефектолог – наставник 
у посебним условима – корективно стимула-
тивне вежбе – вежбе реедукације психомото-
рике-подршка: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно 
да је: 1. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом ментално омете-
ном у развоју, 2. дипломирани дефектолог – 
олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 

завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 7. дипломирани дефектолог – 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 8. мастер дефектолог, који 
је на основним односно мастер академским сту-
дијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 9. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност; 10. дипломирани 
дефектолог – мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; 11. дипломирани дефектолог – мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер вишеструка ометеност; 12. 
дипломирани дефектолог – мастер који је на 
основним академским студијама завршио смер 
инклузивно образовање; 13. мастер дефекто-
лог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сензомото-
ричке сметње и поремећаји; 14. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног вида, 15. дипломирани дефе-
ктолог – тифлолог; 16. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са оштећењем вида; 17. 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 18. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 19. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног слуха; 20. дипломирани 
дефектолог – сурдоаудиолог; 21. дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха; 22. наставник дефе-
ктолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха; 23. мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
24. дипломирани дефектолог – мастер, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација глувих и наглувих особа; 25. 
мастер дефектолог, који је на основним, однос-
но мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан 
да достави: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању првог степена. 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 

односно стручног сарадника (члан 143 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у систему 
војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у иностранству, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно је 
да кандидат достави оверену копију додатка 
дипломи или потврде факултета из које се 
види који студијски програм је кандидат завр-
шио; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. МАЈ”, 
23000 Зрењанин, Народне омладине број 16, 
путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кан-
дидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу: Зоран-
ка Игрић. 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. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене 
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 служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 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. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.
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Дефектолог – наставник у посебним 
условима, корективно стимулативне 

вежбе – вежбе реедукације 
психомоторике – подршка

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

место рада Зрењанин и Кумане

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови за радно место дефектолог 
– наставник у посебним условима – корективно 
стимулативне вежбе – вежбе реедукације пси-
хомоторике – подршка: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7 став 4 
тачка 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), 
односно да је: 1. професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално 
ометеном у развоју, 2. дипломирани дефекто-
лог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 
7. дипломирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима; 8. 
мастер дефектолог, који је на основним однос-
но мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 

студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; 10. дипломирани дефектолог – мастер 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 11. дипло-
мирани дефектолог – мастер који је на 
основним академским студијама завршио смер 
вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефе-
ктолог – мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно образо-
вање; 13. мастер дефектолог, који је на основ-
ним односно мастер академским студијама 
завршио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 14. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 
15. дипломирани дефектолог – тифлолог; 16. 
мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са оште- 
ћењем вида; 18. мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул сметње и поремећаји вида; 
19. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом оштећеног слуха; 20. 
дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог; 21. 
дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24. дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат до- 
ставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 3 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања). Уколико у дипло-
ми није наведен студијски програм студија 
потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. МАЈ”, 
23000 Зрењанин, Народне омладине број 16, 
путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кан-
дидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу: Зоран-
ка Игрић. 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. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене 
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 служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 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. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник у посебним 
условима, корективно стимулативне 

вежбе – вежбе реедукације 
психомоторике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета,  
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студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидис- 
циплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама 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 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; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место дефектолог – наставник у посебним усло-
вима – корективно стимулативне вежбе – вежбе 
реедукације психомоторике: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 7 став 4 
тачка 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), 
односно да је: 1. професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално 
ометеном у развоју, 2. дипломирани дефекто-
лог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 
7. дипломирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима; 8. 
мастер дефектолог, који је на основним однос-
но мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност; 10. дипломирани дефектолог – мастер 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 11. дипло-
мирани дефектолог – мастер који је на 
основним академским студијама завршио смер 
вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефе-
ктолог – мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно образо-
вање; 13. мастер дефектолог, који је на основ-
ним односно мастер академским студијама 
завршио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 14. професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 
15. дипломирани дефектолог – тифлолог; 16. 
мастер дефектолог, који је на основним академ-

ским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са оштеће- 
њем вида; 18. мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студија-
ма завршио модул сметње и поремећаји вида; 
19. професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом оштећеног слуха; 20. 
дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог; 21. 
дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. 
наставник дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 24. дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Уколи-
ко у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави овере-
ну копију додатка дипломи или потврде факул-
тета из које се види који студијски програм је 
кандидат завршио; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – 
за доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 

за рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотоко-
пије докумената тражених у конкурсу, а којима 
се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу: Зоран-
ка Игрић. 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. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају конкурсом тражене 
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 служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 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. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Дефектолог – васпитач  
у развојној групи

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни однос: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 39. став 1 тачка 6. Закона о предшкол-
ском васпитању и образовању односно чланом 
140 ст.1-3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања дефектолог који је образо-
вање стекао: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз прет-
ходно 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. септембра 2005. године; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици,  
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одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 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. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Уколи-
ко у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави овере-
ну копију додатка дипломи или потврде факул-
тета из које се види који студијски програм је 
кандидат завршио; оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. У пријави на кон-
курс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Лице 

задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
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. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе 
у посебним условима предмета 
Италијански језик као обавезни 

наставни предмет (у другом циклусу 
основног образовања и васпитања)

са 80% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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 уз претходно 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 
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 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. Додатни услови за радно 

место наставник предметне наставе у послеб-
ним условима-предмета италијански језик као 
обавезни наставни предмет (у другом циклусу 
основног образовања и васпитања): кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања који су прописани чла-
ном 5 ст. 2-5. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор 
одговарајућег страног језика; 2. дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижев-
ности, 3. мастер филолог; 4. мастер професор 
језика и књижевности; 5. дипломирани дефе-
ктолог, уз поседовање знања језика најмање 
на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. 
мастер дефектолог, уз поседовање знања јези-
ка најмање на нивоу Б1 (Заједничког европс-
ког оквира). Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у тач. 1-4 морају савладати про-
грам увођења у посао наставника, васпитача и 
стручног сарадника – приправника који садр-
жи и посебан део програма који се односи на 
оспособљеност за рад са децом и ученицима 
са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво 
знања Б1 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији или међуна-
родно признатом исправом за Б1 ниво знања 
језика (Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању првог степена. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када 
је образовање стечено у иностранству, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника. Уколико 
у дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског 
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оквира), и документа Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја којим је утврђе-
на ваљаност уверења односно међународно 
признате исправе; оригинал или оверену фото-
копију Уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеној основној, средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове – за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотоко-
пије докумената тражених у конкурсу, а којима 
се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико канидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од достављања образложене 
листе. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у 
посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни однос: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 141 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 5 став 1 тач-
ка 8 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022) 
– стечено средње образовање и положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит – 
кувар са положеним специјалистичким испи-
том, складиштар или продавац са положеним 

специјалистичким испитом и петогодишње рад-
но искуство у струци као и поседовање струч-
не дефектолошке оспособљености или стручне 
спреме дипломираног дефектолога; 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 језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка, оригинал или оверену фотокопију доказа 
о стеченој одговарајућој оспособљености за 
рад са децом и ученицима са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом односно оригинал или 
оверену фотокопију увререња о поседовању 
стручне дефектолошке оспособљености или 
оверену фотокопију дипломе односно уверења 
о поседовању стручне спреме дипломираног 
дефектолога; оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о петогодишњем радном искуству 
у струци; оригинал или оверену фотокопију 
Уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 

докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, 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. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико канидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кан-
дидата који испуњавају услове.Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у 
посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни однос: 
1. да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 141 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 5 став 1 
тачка 8 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада трговина, угоститељство и туризам 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022) – стечено средње образовање и 
положен специјалистички, односно мајсторски 
испит – кувар са положеним специјалистичким 
испитом, складиштар или продавац са положе-
ним специјалистичким испитом и петогодишње 
радно искуство у струци као и поседовање стру-
чне дефектолошке оспособљености или струч-
не спреме дипломираног дефектолога; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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, 
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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. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ 
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
3. оригинал или оверену фотокопију доказа о 
стеченој одговарајућој оспособљености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом односно оригинал или овере-
ну фотокопију увререња о поседовању струч-
не дефектолошке оспособљености или ове-
рену фотокопију дипломе односно уверења 
о поседовању стручне спреме дипломираног 
дефектолога; оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о петогодишњем радном искуству 
у струци; оригинал или оверену фотокопију 
Уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 
број 16, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у прос-

торијама школе неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, 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. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико канидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кан-
дидата који испуњавају услове.Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
комисија доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у 

посебним условима, у подручју 
рада Машинство и обрада метала, 

предмета Основе машинства са 
20% радног времена, предмета 

Технологија рада са 40% радног 
времена и предмета Материјали 
и обрада метала са 40% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: 1) које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) које је стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
лице које је стекло више образовање; 4) завр-
шавањем одговарајућег средњег образовања и 
полагањем специјалистичког, односно мајстор-
ског испита и које има петогодишње радно 
искуство у струци; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; 3. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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 образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у посебним усло-
вима, у подручју рада машинство и обрада 
метала, предмета основе машинства, предмета 
технологија рада и предмета материјали и 
обрада метала: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 4 став 1 тч. 3, 5, 6 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022), 
односно да је: За предмет Основе машинства: 
1) дипломирани инжењер машинства; 2) про-
фесор машинства; 3) дипломирани инжењер за 
развој – машинска струка; 4) професор технике 
и машинства; 5) специјалиста струковни 
инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у 
складу са прописима према којима је стекао тај 
стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 6) 
дипломирани дефектолог за методику наставе 
за предмете у подручју рада машинство и обра-
да метала; 7) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са 
положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелекту-
алном развоју; Технологија материјала и зани-
мања са методиком електрометалске, текстил-
не, графичке и услужне делатности; 8) мастер 
инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена – основне академске студије 
у области машинског инжењерства; 9) дипло-
мирани инжењер машинства – мастер. Лица из 
тач. 1)-5) и 8)-9) морају да имају стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. За предмет Мате-
ријали и обрада метала: 1) дипломирани 
инжењер технологије – група неорганско-тех-
нолошка; 2) дипломирани инжењер машинства; 
3) професор машинства; 4) дипломирани 
инжењер металургије; 5) дипломирани 
инжењер за развој – машинска струка; 6) про-
фесор технике и машинства; 7) специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је стекао 
стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претход-
но завршио струковне студије у области машин-
ства; 8) дипломирани дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада машинство 
и обрада метала; 9) дипломирани дефектолог, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у 
интелектуалном развоју; Технологија материја-
ла и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности; 10) 
мастер инжењер машинства, претходно заврше-
не студије првог степена – основне академске 
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студије у области машинског инжењерства; 11) 
дипломирани инжењер машинства – мастер. 
Лица из тач. 1)-7) и 10)-11) морају да имају 
стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. За 
предмет Технологија рада: 1) дипломирани 
инжењер машинства; 2) инжењер машинства; 
3) професор машинства дипломирани дефекто-
лог; 4) дипломирани педагог општетехничког 
образовања; 5) дипломирани инжењер за раз-
вој – машинска струка; 6) професор технике и 
машинства; 7) специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив и задр-
жао право на његово коришћење у складу са 
прописима према којима је стекао тај стручни 
назив, који је претходно завршио струковне 
студије у области машинства; 8) дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у 
подручју рада машинство и обрада метала; 9) 
дипломирани дефектолог, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, са положеним испити-
ма из предмета: Методика наставе вештина за 
децу ометену у интелектуалном развоју; Техно-
логија материјала и занимања са методиком 
електрометалске, текстилне, графичке и услуж-
не делатности; 10) мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена – 
основне академске студије у области машинског 
инжењерства; 11) дипломирани инжењер 
машинства – мастер. Лица из тач. 1)-7) и 10)-
11) морају да имају стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену 

фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
основној, средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе – за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. МАЈ”, 
23000 Зрењанин, Народне омладине број 16, 
путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кан-
дидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико канидат не дође на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од достављања образложене 
листе. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе у 
посебним условима у средњем 

образовању и васпитању, предмета 
Математика

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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 уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2) које је стечено 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 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; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе у посебним 
условима – у средњем образовању и васпитању 
– предмета математика: Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 4 став 1 
тачка 12. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022), односно да је: 1) профе-
сор математике; 2) дипломирани математичар; 
3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; 4) дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; 5) дипломи-
рани математичар – информатичар; 6) ди- 
пломирани математичар – професор математи-
ке; 7) дипломирани математичар за математику 
економије; 8) професор математике – теоријско 
усмерење; 9) професор математике – теоријски 
смер; 10) професор математике и рачунарства; 
11) професор информатике – математике; 12) 
професор хемије – математике; 13) професор 
географије – математике; 14) професор физике 
– математике; 15) професор биологије – мате-
матике; 16) дипломирани математичар – астро-
ном; 17) дипломирани математичар – теоријска 
математика; 18) дипломирани математичар – 
примењена математика; 19) дипломирани мате-
матичар – математика финансија; 20) дипломи-
рани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); 21) дипломира-
ни информатичар; 22) дипломирани професор 
математике – мастер; 23) дипломирани матема-
тичар – мастер; 24) мастер математичар; 25) 
мастер професор математике; 26) мастер мате-
матичар – професор математике; 27) мастер 
инжењер примењене математике; 28) дипломи-
рани дефектолог са завршеном вишом педагош-
ком школом, група математика; 29) дипломира-
ни дефектолог – олигофренолог са савладаним 
програмом методике наставе математике. Лице 
из тачака 1) до 27) које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математи-
ка (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије). Лице из тачака 
1) до 27) мора да има стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
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утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника. Уколико у 
дипломи није наведен студијски програм сту-
дија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је канди-
дат завршио; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о стеченој одговарајућој оспособље-
ности за рад са децом и ученицима са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом односно оригинал 
или оверену фотокопију уверења о поседовању 
стручне дефектолошке оспособљености или 
оверену фотокопију дипломе односно уверења 
о поседовању стручне спреме дипломираног 
дефектолога – уколико није дипломирани дефе-
ктолог; оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о савладаном програму методике наста-
ве математике – за лица са стеченим звањем 
дипломирани дефектолог – олигофренолог; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. МАЈ”, 
23000 Зрењанин, Народне омладине број 16, 
путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс кан-
дидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Зоранка Игрић. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, 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. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 

кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико канидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове.Образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама у 
посебним условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидис- 
циплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама 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 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; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за 
радно место сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са сензомоторич-
ким сметњама у посебним условима: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 12 
Правилника 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”, бр. 17/2018 и 6/2020), 
односно да је: 1) мастер дефектолог, који је на 
основним односно мастер академским студијама 
завршио модул сензомоторичке сметње и поре-
мећаји; 2) професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 3) 

дипломирани дефектолог – тифлолог; 4) мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 5) дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 6) мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским сту-
дијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; 7) професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног слуха, дипло-
мирани дефектолог – сурдоаудиолог; 8) дипло-
мирани дефектолог (одсека, групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 9) настав-
ник дефектолог (одсека, групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 10) мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација глувих и наглу-
вих особа; 11) дипломирани дефектолог – мас-
тер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
12) мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји слуха; 13) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са телесно инвалидним лицима; 14) мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; 15) дипломирани дефе-
ктолог – мастер, који је на основним ака- 
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
са моторичким поремећајима; 16) мастер дефе-
ктолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул моторичке 
сметње и поремећаји; 17) професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју; 18) дипломирани 
дефектолог – олигофренолог; 19) мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 20) дипломирани дефекто-
лог – мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са теш-
коћама у менталном развоју; 21) професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом са сметњама у говору; 22) дипломирани 
дефектолог – логопед; 23) мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Логопедије; 24) дипло-
мирани дефектолог – мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије; 25) мастер логопед; 26) 
мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 27) мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; 28) дипло-
мирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора; 29) 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност; 30) дипломирани 
дефектолог – мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио смер вишеструка 
ометеност; 31) дипломирани дефектолог – мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање. Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или уве-
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рења о стеченом одговарајућем образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностран-
ству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе – за доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. МАЈ”, 23000 Зрењанин, Народне омла-
дине број 16, путем поште или лично у просто-
ријама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. У прија-
ви на конкурс кандидат обавезно мора да наве-
де контакт телефон и адресу за пријем поште. 
Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Зоранка Игрић. 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. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија ће одба-
цити. Кандидати који испуњавају конкурсом тра-
жене услове за пријем у радни однос, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу канди-

дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе у року од 15 радних дана од 
дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

1. Наставник предметне наставе 
са одељењским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам, 
предмета Припремање намирница 
са 10% радног времена, предмета 

Хигијена и заштита на раду са 
10% радног времена и предмета 
Познавање робе са 10% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) које је стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): 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 уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 3) које је стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
лице које је стекло више образовање; 4) завр-
шавањем одговарајућег средњег образовања 
и полагањем специјалистичког, односно мајс-
торског испита и које има петогодишње радно 
искуство у струци; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе у посеб-
ним условима – у подручју рада трговина, угос-
титељство и туризам-предмета припремање 
намирница, предмета хигијена и заштита на 
раду и предмета познавање робе: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 5 
став 1 тч. 2, 4 и 5 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада трговина, угоститељство и тури-
зам („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022), односно да је: 
За предмет Припремање намирница: 1) 
дипломирани дефектолог – олигофренолог 
са савладаним програмом методике предме-
та у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам; 2) виши стручни радник технологије 
куварства; 3) виши угоститељ са стеченим 
средњим образовањем за кулинара или кува-
ра; 4) гастролог; 5) менаџер хотелијерства, 
смер гастрономија; 6) виши стручни радник – 
комерцијалиста угоститељства; 7) виши струч-
ни радник угоститељско-туристичке струке, 
занимање кулинарство; 8) дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у 
интелектуалном развоју; Технологија материја-
ла и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у тачкама 2) до 7) морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. 
За предмет Хигијена и заштита на раду: 
1) доктор медицине; 2) дипломирани дефекто-
лог; 3) дипломирани дефектолог, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, са положе-
ним испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном 
развоју; Технологија материјала и занимања 
са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у тач. 1) и 
2) морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. 
За предмет Познавање робе: 1) дипломи-
рани инжењер технологије – биохемијско-тех-
нолошко инжењерски одсек; 2) дипломирани 
инжењер пољопривреде за прехрамбену тех-
нологију – анималних или биљних производа; 
3) дипломирани инжењер технологије – пре-
храмбени смер; 4) дипломирани дефектолог 
– олигофренолог са савладаним програмом 
методике предмета у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам; 5) дипломирани 
дефектолог, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, са положеним испитима из 
предмета: Методика наставе вештина за децу 
ометену у интелектуалном развоју; Техноло-
гија материјала и занимања са методиком елек-
трометалске, текстилне, графичке и услужне 
делатности. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у тачкама 1) до 3) морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога.

2. Наставник практичне наставе 
са одељењским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: додатни услови за радно место 
наставник практичне наставе у посебним усло-
вима у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам: кандидат треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 5 став 1 тачка. 8. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022), односно 
да је: 1. кувар са положеним специјалистичким 
испитом; 2. складиштар или продавац са поло-
женим специјалистичким испитом. Наставници 
практичне наставе, поред предвиђене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога. 

ОСТАЛО: приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Уколико у дипломи није наведен 
студијски програм студија потребно је да кан-
дидат достави оверену копију додатка дипло-
ми или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе – за 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 

на адресу: Основна и средња школа „9. МАЈ”, 
23000 Зрењанин, Народне омладине број 16, 
путем поште или лично у просторијама школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. У пријави на конкурс канди-
дат обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторијама 
школе неће бити разматране. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Зоранка 
Игрић. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене услове за пријем у радни однос, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове.Образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове из одредби чл. 139 до 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
члана 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидат треба да: 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 или 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 педа-
гошких наука (лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, као и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 

3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик као 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у разредној настави може 
да изводи: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Кандидат 
треба да приложи: попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратку биогра-
фију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију потврде високошкол-
ске установе о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе 
у установи. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу испуњава наведени услов (доказује се 
оригиналом или овереном фотокопијом потвр-
де о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту или потврдом вискокошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије). Кандидат који није стекао наве-
дено образовање, испуњава услове конкурса уз 
обавезу да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
за кандидате који су променили име или прези-
ме после издавања дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику у обавези је да достави ори-
гинал или оверену фотокопију уверења да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну конкурсну документацију заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Фото-
копије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве се достављају на адресу: Основ-
на школа „Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, 
Српских владара 63, са назнаком „За конкурс”.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове из одредби чл. 139 до 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и члана 
26. Правилника о организацији и системати-
зацији послова у Основној школи „Др Бошко 
Вребалов” Меленци. Кандидат треба да: 1) има 
одговарајуће образовање – завршену основну 
школу; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик као језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да приложи: попуњену пријаву на 
конкурс на пријавном формулару који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
најмање основној школи; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија); уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику у обавези је да достави 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
је положио испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-

тављају школи. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Фото-
копије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве се достављају на адресу: Основна 
школа „Др Бошко Вребалов” Српских владара 
63 23270 Меленци Са назнаком „За конкурс”

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Васпитач у васпитној групи
са децом узраста од три године до 

поласка у школу, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове из одредби чл. 139 до 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и члана 39 Закона о предшколском образо-
вању и васпитању. Кандидат треба да: 1) има 
одговарајуће 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 или 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 педа-
гошких наука (лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, као и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик као језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. На 
основу одредби Закона о предшколском обра-
зовању и васпитању послове васпитача у вас-
питној групи са децом узраста од три године 
до поласка у школу може да обавља лице које 
има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистич-

ке академске студије или мастер струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године – васпитач, у складу са 
законом. Кандидат треба да приложи: попуње-
ну пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; кратку биографију са контакт подацима 
(телефон, адреса пребивалишта и адреса елек-
тронске поште); оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопија 
потврде високошколске установе о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
као и 6 бодова праксе у установи. 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 испуњава наведени 
услов (доказује се оригиналом или овереном 
фотокопијом потврде о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту или потвр-
дом вискокошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије). Кан-
дидат који није стекао наведено образовање, 
испуњава услове конкурса уз обавезу да га 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија); уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику у обавези је да достави 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
је положио испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Фото-
копије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве се достављају на адресу: Основ-
на школа „Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, 
Српских владара 63, са назнаком „За конкурс”

Спремачица
у вртићу школе, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из одредби чл. 139 до 142 Закона о основама 
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система образовања и васпитања и члана 26. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Др Бошко Вре-
балов” Меленци. Kандидат треба да: 1) има 
одговарајуће образовање – завршену основну 
школу; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да приложи: попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратку биогра-
фију са контакт подацима (телефон, адреса 
пребивалишта и адреса електронске поште); 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
најмање основној школи; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили име или презиме после издавања 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија); уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику у обавези је да достави 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
је положио испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Фотоко-
пије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима и позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве се достављају на адресу: Основ-
на школа „Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, 
Српских владара 63, са назнаком „За конкурс”

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЋИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6 
тел. 023/771-109

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће високо образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога, 
то јест високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука – у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; – да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника (положен испит за лиценцу, 
односно стручни испит); да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физич-
ку 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 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; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (https: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(за лица која су стекла академско звање мас-
тер доставља се и оверена фотокопија дипло-
ме о завршеним основним академским студија-
ма); оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о положеном испиту за лиценцу за 
директора (уколико кандидат поседује); потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал или оверену 
фотокопију); 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, 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 за 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– уверење о некажњавању из МУП-а (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (доказ о знању 
језика је диплома, односно документ о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на одговарајућем језику или документ 
о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – ориги-
нал или оверену фотокопију); оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора и оцену спољашњег вредновања); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду; радну биогра-
фију. Рок за подношење пријава на конкурс је  
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс се достављају на адресу школе: Основна 
школа „Милоје Чиплић”, Маршала Тита 6, 23272 
Нови Бечеј, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе” Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
023/771-109 од 8 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

23242 Банатски Деспотовац 
Трг Душана Ћубића 12

тел. 023/3879-002

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/19, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
а то су: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога, 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стучне 
области за одговарујући 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; основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 

Национална служба
за запошљавање
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по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); 2) да 
поседује дозволу за рад (лиценцу или поло-
жен стручни испит) за наставника, васпитача 
односно стручног сарадника; 3) да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 
2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит; 4) да има психичку и физич-
ку и здравствену способност са рад са децом и 
ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна срп-
ски језик јер се на њему остварује васпитно-об-
разовни рад; 8) да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одоварајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе, 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.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да на конкурс 
достави и: попуњен и одштампан формулар 
за пријаву на конкурс (налази се на званичној 
интернет страници Министрарства просвете, 
науке и технолошког развоја); оверену копију 
дипломе о стеченом одговарујућем образо-
вању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника, васпитача или струч-
ног сарадника (оригинал или оверена фотоко-
пија); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (напоме-
на: потврда садржи податак о радном стажу и 
пословима које је лице обављало и издаје је 
установа у којој кандидат ради; ако кандидат 
није у радном односу, потврду издаје устано-
ва у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања); лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора о раду доставити ново лекарско уве-
рење); оригинал или оверену копију уверења 
Основног суда да се против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од дана објављивања конкурса); 
оригинал или оверену копију уверења Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (не старије 
од дана објављивања конкурса); оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них које није старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 

Републике Србије које није старије од 6 месе-
ци; оверену копију доказа да зна српски језик, 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику (оверена копија дипло-
ме о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факулету на српском језику или уверење 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошолске установе); 
оригинал или оверену копију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – доставља 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора; биографију са кратким прегледом 
радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; оригинал или оверену 
копију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава ће се сматрати потпу-
ном и уколико кандидат нема положен испит 
за директора установе, али је изабрани канди-
дат дужан да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност). Копије дока-
за које се подносе при конкурисању за избор 
директора оверавају се од стране надлежног 
орагана. Уколико је кандидат стекао одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања на српском језику, сматра се да 
је достављањем овог доказа доставио и доказ 
да зна српски језик. Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http: 
// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити, лично или путем поште на адресу: 
ОШ „Петар Кочић”, Трг Душана Ћубића бр. 12, 
23242 Банатски Деспотовац, са назнаком „Кон-
курс за директора школе”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе и путем телефона: 023/ 
3879-002.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Наставник предметне наставе – 
страни језик – енглески језик
на одређено време ради замене 
директора у трајању мандата од  

4 године, са 63,33% радног времена 
(30% радног времена у првом циклусу, 

и 33,33% у другом циклусу основног 
образовања и васпитања)

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) 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; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Услови у погле-
ду образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 6. и члан 142 Закона) Настав-
ник је лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 

(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове из 
члана 2. став 2 и члана 3. став 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022): „Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави 
из страног језика као обавезног предмета у 
првом циклусу основног образовања и васпи-
тања могу да изводе лица, и то: 1) професор 
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижев-
ности; 3) лице које испуњава услове за настав-
ника предметне наставе у основној школи, а 
које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и пси-
хологије, као и методике наставе; 4) професор 
разредне наставе, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за страни језик 
(60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и 
са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 
6) мастер професор језика и књижевности; 7) 
мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ – мас-
тер; 9) мастер учитељ, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодо-
ва) и са положеним испитом Б2; 10) дипломира-
ни учитељ – мастер, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодо-
ва) и са положеним испитом Б2; Лица из става 
2. која нису професори одговарајућег језика 
треба да поседују знање језика најмање на 
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица 
из става 2. тач. 2), 5) и 6) треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира), осим уколико нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се 
уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији, или међународно признатом исправом 
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из 
става 2. овог члана имају мастер професор јези-
ка и књижевности (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно 
професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ – мастер, односно профе-
сор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2.” 
„Члан 3 Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање, 
и то: 3. страни језик: 1) енглески језик: профе-
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сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; 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 филолог – англиста.” У складу 
са чланом 141 став 6. Закона, послове настав-
ника разредне наставе може да обавља лице 
које је стекло одговарајуће образовање на срп-
ском језику, или је положио испит из српског 
језика са методиком, по прпграму одговарајуће 
високошколске установе. Обавезно образовање 
наставника прописано чланом 142 став 1 Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова Образовање из прет-
ходног става 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. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. 
Сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 
Закона. Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року 
од осам (8) дана, од дана објављивања конкур-
са у огласном листу/публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: оригинал, или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење), да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању стра-
не високошколске исправе и мишљења одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију одго-

варајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 
Зрењанин, Цара Душана 80а 23000 Зрењанин, 
са назнаком „за конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе.

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евен-
туалне рекламације / примедбе) у вези са 
огласима са наведеног сајта можете се обра-
тити сервису корисничке подршке на имејл 
kontakt@infostud-poslovi.com

Infostud огласи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕБЕЋА ПОСЛА”

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 35
тел. 067/7281-4158

e-mail: bebecaposla@hotmail.com

Васпитач
у мешовитој јасленој групи

УСЛОВИ: диплома / лиценца; искуство у раду; 
организационе способности; одговорност у 
раду; пожељно (није обавезно) знање енглес-
ког језика. Месечна плата 60.000 РСД.

ВЛАДИМИР МОМИРОВИЋ ПР
KRANG SOLUTIONS PLUS

35000 Јагодина 
Кнегиње Милице 106
тел. 067/7281-2614

e-mail: krangoffice@gmail.com

Продавац у малопродајном објекту
за рад у Београду

УСЛОВИ: ССС; основно познавање Microsoft 
Office пакета; предност познавање енглеског 
језика. Почетна плата 42.000 РСД. Рад у две 
смене, смена 6 сати. Свака друга субота радна, 
недељом се не ради.

ROMA DESIGN DOO NIŠ
18000 Ниш 

Тихомира Бранковића 34
тел. 067/7281-2557

e-mail: romadesign@yahoo.com

Столар

УСЛОВИ: потребно је да радник има искуства у 
склапању и монтажи намештаја од плочастих 
материјала. Mесечна плата 45.000 - 65.000 РСД.

МАГО МЕДИА ДОО БЕОГРАД
11080 Батајница, Краља Радослава 153

тел. 067/7281-4245
e-mail: radmilamilosevic@magomedia.rs

Маго Медиа д.о.о., штампарија са услугом мон-
таже, налази се у Београду (Батајница). Бавимо 
се штампом, дорадом и монтажом mesh платна, 
цераде, фолије, плочастих материјала (фореx, 
пена, алубонд), израдом светлећих реклама, 
као и све остало што брендинг наших клијената 
захтева. Монтажу изводимо током целе године, 
претежно на територији Београда и околине, али 
и на територији целе Србије. Потребан нам је

Радник на монтажи и доради штампе

УСЛОВИ: Одговорна и озбиљна особа са или 
без искуства, сналажење са коришћењем руч-
ног алата (скалпел, сквиџи, гулилица, шрафи-
лица, брусилица...), сналажење при пењању 
уз мердевине, скеле..., обавезно поседовање 
возачке дозволе Б категорије. Месечна плата 
50.000 - 70.000 РСД.

НИКОМА ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Темерински пут 81

тел. 067/7281-2842
e-mail: branko@nikomadoo.com

Магационер

Опис посла: утовар, истовар и манипулација 
робе у магацину, превоз робе теретним вози-
лом Б категорије.

УСЛОВИ: ССС, возачка дозвола Б категорије - 
активан возач; да кандидат није осуђиван; да је 
кандидат одговоран и поуздан. Месечна плата 
50.000 - 60.000 РСД.

АС ТРГОВИНА ДОО КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Илариона Руварца 2

тел. 067/7281-6063
e-mail: asmarketi@gmail.com

Магационер

УСЛОВИ: обавезна је возачка дозвола Б кате-
горије. Рад само у првој смени. Месечна плата 
42.000 - 50.000 РСД.

МИЛОШ МИТИЋ ПР 
ПОСРЕДОВАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 

МИТ ЛОГИСТИКА ПРИБОЈ
16000 Лесковац, Прибој бб.

тел. 016/7728-14469
e-mail: hr@mitfreight.net

Регрутер
за рад у Лесковцу

УСЛОВИ: висок ниво познавања и коришћења 
писаног и усменог енглеског језика; добре 
организационе и комуникационе способности; 
одлучност и проактивност; способност за само-
стални рад у одређеном смеру; добро снала-
жење са више задатака истовремено; тимски 
рад. Месечна плата: 35.000 - 50.000 РСД.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту



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. 032/303-747

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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